
ቤተሰብዎን እንዴት ከኮቪድ-19 
መጠበቅ እንደሚችሉ 
ኮቪድ-19 ሁሉም ሰው ላይ ተፅእኖ ሊያሳድር ይችላል። ኮቪድ-19 ከያዛቸው 
አዋቂዎች እስከ 40%ቱ ምልክት አያሳዩም እንዲሁም ሳያውቁ 

ቫይረሱን ሊያሰራጩ ይችላሉ። ብዙ ልጆች፣ ታዳጊዎች እና ወጣቶች 

"እኔ ላይ ጥገኛ የሆኑ 2 
ትናንሽ ልጆች አሉኝ።”- 

ጄሚ የሁለት ልጆች እናት 

ኮቪድ-19 ከአስጊ ምልክቶች ጋር እየተያዙ ነው እና ወደ ቤተሰባቸው ወደ ቤታቸው ይዘው እየመጡ ነው። 
የሁሉንም ሰው ጤና ለመጠበቅ እና ከኮቪድ-19 ለመከላከል የሚወዷቸውን ሰዎች እንዴት ማሳወቅ 
እንደሚችሉ ይሄውሎ። 

ኮቪድ-19ን መረዳት 
ኮቪድ-19 በሽታው ሲሆን SARS-CoV2 ቫይረሱ ነው። በተግባር ኮቪድ-19ን አይደለም እርስ በእርስ 
የምናስተላልፈው SARS-CoV2ን ነው። SARS-CoV2 እንዴት እንደሚሰራጭ ከዚህ በታች አለ። 

ቫይረሱ አየር ወለድ ይሆናል።ሲወራ፣ ሲሳቅ፣ ሲዘፈን፣ ሲያስነጥስ፣ ሲያስል እና ሌላም ሲሆን 
በሚመነጩ ጠብቶች እና ብናኞች 

ቫይረሱ ውጫዊ አካል ላይም አለ። የተበከለ ውጫዊ አካል ነክተው ከዛ በኋላ ፊቶን በመንካት ሊይዞት 
ይችላል። 

ኮቪድ-19ን መከላከል የሚቻልባቸው ቀላል መንገዶች 

መጠበቅ 
መደገፍ 
መበልጸግ 

ኮቪድ-19 እንዳይዞ ምርጡ መንገድ ቤቶ መቆየት ነው። ያ ሁሌም እውን የሚሆን አይደለም። ለቀኑ እርሶ ወይም በቤቶ ያለ ሰው ከወጣ 
ማድረግ ያለብዎት ይኸው፡ 

ጭንብል ያድርጉ 

የማህበራዊ ርቀት ስድስት ጫማ ይጠብቁ ሶፍት ውስጥ 
ያስነጥሱ ወይም ያስሉ 
ጭንብሎን በንጹህ የወረቀት ቦርሳ ውስጥ ያስቀምጡ 

ፊቶን አይንኩ 

ውጫዊ አካላትን ዘወትር ያፅዱ እና በፀረ-ህዋሳትመድሃኒት ይወልውሉ 

እጆትን ዘወትር ይታጠቡ 
የእጅ ሳኒታይዘር በተደጋጋሚ ይጠቀሙ የጨርቅ 
ጭንብሎች በየቀኑ ይጠቡ 

መጠበቅ 
ቤተሰቦን 

ይህ መረጃ እስከ ኦክቶበር 2020 ጊዜውን የጠበቀ ነው። 
ስለ ኮቪድ-19 መማር እየቀጠልን ሳለ ዴንቨር የህዝብ ጤና ጊዜውን 
የጠበቁ እንዲሆኑ ይጥራል። በጣም ጊዜውን የጠበቀ መረጃ በድህረ 
ገፃችን ላይ ነው ይገኛል፡ 

denverpublichealth.org/COVID19Resources 

denverpublichealth.org/COVID19Resources


ይበልጥ የሚጠቅሙ ፍንጮች 
ኮቪድ-19ን ለመከላከል ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ወሳኝ ነው። 6 ጫማ የዮጋ 
ምንጣፍ ርዝመት ያህል ያክላል። ስለዚህ እራስዎትን “በእኔ እና በቀጣዩ ሰው መሃል 
የዮጋ ምንጣፍ ማስገባት እችላለሁ?” ብለው ይጠይቁ። 

ከሁሉም ስራዎቾ በኋላ እና ልክ ቤቶ እንደገቡ እጆትን ይታጠቡ። ለ20 ሰኮንዶች 
መታጠብዎን ያረጋግጡ። በጣቶችዎ ማሃል፣ ከጥፍሮችዎ ስር እና እስከ ክርንዎ 
ድረስ ያፅዱ። እጆትን መታጠብ ምርጫ ካልሆነ የእጅ ሳኒታይዘር ይጠቀሙ። 
ቫይረሱ ብዙ ሰዎች የሚይዛቸው በአየር ወለድ ኮቪድ-19 ስለሆነ 
ጭንብሎች ውጤታማ ናቸው! 

”መስራት ስላለብኝ 
መታመም አልችልም” 

ሳራ በጣም ልትዛመድ 
የምትችል 

የዴንቨር ነዋሪ 

ኮቪድ-19 ሁሉም ሰዎች ላይ ተእፅኖ ያሳድራል ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች በጣም አስጊ 
ምልክቶች ያጋጥማቸዋል። እድሜዎ 60 እና ከዛ በላይ ከሆነ እና የትኞቹም ተጓዳኝ በሽቶች 
ካሏቹህ ስለ ስጋቶ ከጤና አገልግሎት አቅራቢ ጋር ያውሩ፡ 

የልብ በሽታ ደም ግፊትን ጨምሮ 

COPD/ከባድ የሳምባ በሽታ /ከቀላል እስከ ከባድ አስም 

የበሽታ መከላከያዎ ተጋላጭ ከሆነ 

ፅኑ የኩላሊት በሽታ 

የስኳር በሽታ  

ካንሰር 
ወይም BMI >= 30 ከሆነ 

አፍዎን፣ አፍንጫዎን እና በፊትዎ ዙሪያ ጥሩ የሚባል ሽፋን ያለው ጭንብል ያድርጉ። ኮቪድ-19 
ሰዎች ከሄዱ በኋላ እንደ ሽታ አልባ ሽቶ አየር ላይ ተንጠልጥሎ ሊቆይ ይችላል ስለዚህ ከቤትዎ 
ሲወጡ በደምብ የሚመጥን ጭንብል ያስፈልጎታል እና ሊለብሱት ይገባል።  

ትክክለኛውን አይነት ጭንብል ነው እየለበሱ ያሉት? 
የዴንቨር ሄልዝ የጤና ዋና መኮንን ዶ/ር ኮኒ ፕራይስ እራሶን እና ቤተሰቦን መጠበቅ 
የሚያስችሎውን ትክክለኛ ማስክ እንዴት መምረጥ እንደሚችሉ ያወያያሉ።  
denverpublichealth.org/ProtectAgainstCOVID

መጠበቅ 
ቤተሰቦን 

denverpublichealth.org/ProtectAgainstCOVID
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