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ሶሙን 47 ሓበሬታ ናይ ኮቪድ- 19/ tigrinja

ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ኮቪድ-19 ወሰኽ ናይ ምልባዕ ተራእዩ ኣሎ ከምእውን እቲ ቀያዲ ሕጊ
ኣብ ውሽጢ ደላርና ተሪሩ ኣሎ። እዚ ማለት ክኣ ኩልና ናይ ግድን ክንታሓጋገዝን ሓፈሻዊ
መምርሒታት ናይ በዓል መዚ ጥዕና ክንክተልን ከምእውን ብቐጥታ ናብ መዋእለ ህጻናትን ቤትትምህርትታትን ኣብ ምምሕዳር ሉድቪካ ክንትሓባበርን ክንትግብርን ኣለና።

ምምጻእን ምግዳፍን
ቆልዑ ቤ/ት መዋእለ ህጻናትን ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ይግደፉን ይውሰዱን፡ ኣገዳሲ እንተዘይ
ኮይኑ ወለዲ ናብ ውሽጢ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ። ምግዳፍን ምምጻእን ኣብ ቤ/ት መዋእለ
ህጻናት ኣብ ቀጽሪ ቤት-ትምህርቲ ይካየድ። ከምእውን ኣከየድቲ ስራሕ ዝኾነ ካልእ ሰብ ቆልዑት
ከብጽሕን ክወስድን የብሉን ኢሎም የፍልጡን ይትምነዩን፡እዚ ክኣ ካብ በዓል መዚ ጥዕና ዝወጸ
ምኽሪ ስለ ዝኾነ ሰብ ብመምርሒ መሰረት ሓድሽ መራኸቢ ጉዳይ ከይፈጥርን ወይ ርክባት
ከይገብርን ከይሳተፍን ለበዋ እዩ።

ኣብ ውሽጢ ናይ ስራሕ ሰዓታት ቆልዑ ምስ ዝሓሙ
ኣብ ትምህርቲ ናይ ክፍለ ግዜ ቆልዑ ምስ ዝሓሙ መማህራን ወይ ሰራሕተኛታት ን ወለዲ ወይ
ናበይቲ ርክብ ክገብርሎም እዮም። እቲ ገምጋም መማህራን ዝገብርዎ መድሃኒት ምሃብ ኣይኮነን
ግን ቤ/ት መዋእለ ህጻናትን ቤት ትምህርትን ዝገብርዎ ምድዋል እዩ እንተዳኣ ቆልዓ/ተማሃራይ
ምልክት ኣርእዩ ወይ ቆልዓ/ተማሃራይ ክጻወር እንተዘይ ክኢሉ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ደዊሎም
ክሕብሩ እዮም። ምልክት ዘርኣየ ቆልዓ/ተማሃራይ መታን ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ካይትሓዝ ወይ
ከይጸንሕ ወለዲ ቅኑዕ ዝኾነ ኣድራሻኹምን ተለፎንኩሙን ክትእርሙ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉኹም
ወለዲ ወይ ናበይቲ ናትኩም ኣድራሻን ከምእውን ውጥን ግዜ ናይ መዋእለ ህጻናት ደቅኹም ኣብ

Tieto appen(ነዚ ኣፕ እዚ ኣብ ሞባይልኩም ኣውርድዎ)

ክትመልእዎ ወሃብቲ ስራሕ

የፍልጡ ኣለዉ።

ንጥፈታት ኣብ ጌዜ በዓል ልደት
ኣብ መወዳእታ ናይ ፍርቂ ዓመት ትምህርቲ ከምቲ ዝውቱር መዋእለ ህጻናትን ፍሪቲድን
ብሓንሳብ ናብ ካልእ ቦታ ይግዕዙ ኔሮም። ብምኽንያት ኮቪድ-19 እቲ ኩነታት ከምዝረአ ዘሎ
ዝተፈልየ እዩ። እዚ ክኣ መታን ኣከየድቲ ስራሕ ብዝበለጸ ስርሖም ኣብ ቆልዑን፣ ተማሃሮን
ከምእውን ሰራሕተኛታትን ክሰርሑ መታን እዩ። ወለዲ ወይ ናበይቲ ናትኩም ዘድልየኩም ነገር
ብተርታ ኣብ መዋእለ ህጻናት ከምእውን ፍሪቲድስ ግደፉ ወይ ኣመዝግቡ ኣብ ውሽጢ ግዜ
21/12-8/1- 2020 ከምእውን ውጥን ክፍለ ግዜ ኣብ Tieto appen ጽሓፍዎ ወይ ተጠቐሙ።

ምልክት ምርኣይ
ኣንተድኣ ቆልዑ ወይ ተማሃሮ ልዕሊ ሓደ መዓልቲ ምልክት ኔርዎም ከምእውን እንተዘይ
ተመርሚሮም ኮይኖም ኣብ ገዛ ብውሕዱ ን 7 መዓልታት ክጸንሑ ኣለዎም። ምምላስ ናብ

ትምህርትን ስራሕን ወይ ናብ ካልእ ናይ ስራሕ ቦታ ድሕሪ ሓደ ሰብ ጥዕናኡ ምስ ሓወየን
ከምእውን ብውሕዱ 7 መዓልታት ኣብ ገዛ ካብ ዝሓመሉ ጀሚሩ ምስ ጸንሐን እዩ። እቶም 2 ናይ
ምወዳእታ መዓልታት ብዘይ ዝኾነ ምልክት ወይ ረስኒ እንተጸኒሑ እዩ ዝፍቀድ ናብ ስርሑ ወይ
ትምህርቱ ክምለስ።
ምስ ናይ ውልቂ ምልክት ን ልዕሊ ሓደ መዓልቲ ዝኸይድ ከምእውን ንኽግለጽ ገለ ጸገም ዘለዎ
(ንኣብነት ከም መርዘን ወይ ኣለርጂ) ብውሕዱ ን 2 መዓልታት ኣብ ገዛ ክጸንሕ ኣለዎ ከምእውን
ቅድሚ ናብ ስራሕን ትምህርትን ወይ ካልእ ናይ ስራሕ ቦታ ምምላሱ ካብ ምልክት ናጻ ይኸውንን
ኣጸቢቑ ክሓዊ ኣለዎ። እዚ ክኣ ናይ ብሓቂ ንውሕስነት ናይ ንግዜኡ ዘለዉ ሕማማት እዩ።

እዚ እውን ን ፈኮስቲ ምልክታት (ከም ሰዓልን ዘበብታን ወይ ጨናን-ምጥፋእ
ምስትምቓርን) ካልእን እዩ ዝምልከት ከምእውን መሰረታዊ ናይ ውልቀ ግምገማን ኖርማል
ውልቃዊ ጥዕናን ዝተሞርኮሰ ኮይኑ ድሕሪ 7 መዓልቲ ን ካልኦት ኮቪድ-19 ዘይምትሕልላፍን
እዩ እቲ ዕላማ።

ኣብ ውሽጢ ስድራቤት ብ ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ክርከብ ከሎ፡
ካብ ገዛ ጥዑያት ዝኾኑ ቆልዑን ተማሃሮን ናብ ፍሪትድስ፡ቤት ትምህርቲ፡ላዕለዋይ ትምህርትን
ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ዋላ ገለ ሰብ ካብታ ስድራ ብ ኮቪድ-19 እንተሓመመ፡ ግን ዝተፈላለየ ሕጊ
ተኸቲሎምን ኣኽቢሮምን ክኸዱ ኣለዎም። እቶም ዝሓመሙ ወለዲ ወይ ናበይቲ ቆልዑ ናብ ቤት
ትምህርቲ መዋእለ ህጻናትን ካልእ ቤት ትምህርትን ከብጽሑን ክመልሱን ጥራይ እዩ ዘለዎም፡
እንተድኣ ጥዑይ ሰብ ዝትክኦም እንተዘይ ሃልዩዎም ጥራይ ብውሑስ ዝኾነ ንኻልኦት ንኸየላብዑ
ተጠንቂቖምን ብዘይጎድእ ሸነኽ የብጽሑን ይመልሱን።
Läs mer på Region Dalarna eller Folkhälsomyndighetens sida

•

Region Dalarna

•

Folkhälsomyndighetens sida: Beslut om skärpta allmänna råd i Dalarnas-,
Gotlands-, Värmlands och Västmanlands län

•

Folkhälsomyndighetens sida: Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Ulrika Norberg Eriksson
Verksamhetschef förskola

Jessica Carlberg
Verksamhetschef skola

