
ተመሃሮ መዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤትምህርትን ናይ ሕማም ወይ ናይ ጉንፋዕ  
ምልክት ኣብ ዘርእዩሉ እዋን ክትግበሩ ዘለዎም ስጉምትታት (ዙር 1ን 2ን)
መምርሒታትን ለበዋታትን ንወለዲ

ውላድኩም ምዓስ እዩ ኣብ ገዛ ክተርፍ ዘለዎ፧
እንተወሓደ ሓደ ካብዞም ምልክታት ምስዝርኣዩ።
ምልክትታት ናይ ሓደ ፍሉጥ ተመላላሲ ሕማም ኣብ እዋን ገምጋም ተራ የብሎምን።

ውላድኩም ቤትምህርቲ ክኸይድ ይኸእል

ረስኒ ብርቱዕ ስዓል
ብተመላላሲ ሕማም ዝተበገሰ  
ዘይኮነ:, ከም ኣብነት ኣዝማ።

ረስኒ
ካብ 38.5 ዲግሪ ንላዕሊ

ውላድኩም ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል
ቀንዲ መምህር ክሕበር/ክትሕበር ኣለዎ/ዋ!

ተዘየሎ እቲ ቆልዓ ጽቡቕ ኣሎተዘየሎ እቲ ቆልዓ ጽቡቕ ኣሎ እቲ ቆልዓ ጽቡቕ የለን

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ  
ርኡይ ምምሕያሽ ኣሎ ዶ፧

ውላድኩም እንተወሓደ 24  
ሰዓት ብዘይ ረስኒ ጽኒሑ ኣሎ ዶ᎒

ምግላል ምስተወደአ

ዝቕጽሉ ስጉምትታት ብመሰረት መምርሒታት ናይ 
ምክትታል ርክባት (Contact Tracing): ምክንኻን ብሓኪም: 
እቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል።

መርመራ ካብ ዝተገብረሉ እዋን ክሳብ ውጽኢት  
ናይ መርመራ ዝንገር ቤትምህርቲ ምኻድ የለን!  
ንቐንዲ መምህር ምሕባር ግድን እዩ!

 ውጽኢት መርመራ…

ከም መምርሒ ዝጠቅም ናይ ሓበሬታ ወረቐት ናይ ጀርመን ዝዝረበሉ ክፋል ስዊዘርላንድ ኮንፈረንስ ክፍሊ ትምህርቲ (DVK) 

መርመራ ምስዝግበር

ኣይፋል

እወ

እወ

ፖዝቲቭ

ኔጋቲቭ

ጉንፋዕን ቃንዛ ጉሮሮን ወይ ሓደ  
ካብ ክልቲኡ ምስ ውይ ብዘይ  
ቀሊል ስዓል: ብዘይ ረስኒ 

ብምትሕብባር ምስ ሚንስትሪ 

ጥዕና ስዊዘርላንድ

 – ካልእ ጸገማት ይርኣዩ ዶ?
 – ናይ ከስዐን መዓናጡን ጸገማት
 – ሕማም ርእሲ
 – ቃንዛ ኣካላት
 – ናይ ምሽታትን ናይ ምስትምቓርን ክእለት ምጥፋእ

ንናይ ውላድኩም ሓኪም ተወከስዎ/ዋ። እቲ ወይ እታ 
ሓኪም ኩነታት ከመይ ከምዝቕጽል ይ/ትውስን: 
ምስኡ ድማ መርመራ ክግበር ኣድላይ ድዩ ኣይኮነን ወይ እቲ 
ቆልዓ ንትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል እንተኮይኑ ይ/ትውስን።

ኣይፋል

እወ

እወ

ናይ ኮቪድ-19 ክኸውን ዝኽእል ምልክታት ዘለዎ ቆልዓ ምስ ካልእ ምልክታት ሕማም ዘርኢ ትሕቲ 12 ዕድሚኡ ቆልዓ ወይ ዓቢ ሰብ ቀረባ ርክብ ጌሩ ምስዝነብር: እዞም ርክባት መርመራ ክገብሩ ይግብኦም። 
ውጽኢት መርመራ ናይዞም ርክባት ፖዝቲቭ ምስዝኸውን: እቲ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ዘርኣየ ቆልዓ ውን መርመራ ክገብር ኣለዎ።
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ተመሃሮ ቤትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ሬያልን ሰኩንዳርን) ናይ ሕማም ወይ ናይ  
ጉንፋዕ ምልክት ኣብ ዘርእዩሉ እዋን ክትግበሩ ዘለዎም ስጉምትታት (ዙር 3)
መምርሒታትን ለበዋታትን ንወለዲ

ውላድኩም ምዓስ እዩ ኣብ ገዛ ክተርፍ ዘለዎ፧
እንተወሓደ ሓደ ካብዞም ምልክታት ምስዝርኣዩ።
ምልክትታት ናይ ሓደ ፍሉጥ ተመላላሲ ሕማም ኣብ እዋን ገምጋም ተራ የብሎምን።

ውላድኩም ቤትምህርቲ ክኸይድ ይኸእል

ረስኒ ስዓል: ቃንዛ ጉሮሮ
ብተመላላሲ ሕማም ዝተበገሰ  
ምስዘይኮነ:, ከም ኣብነት ኣዝማ። 

ጸገም ናይ ምሽታትን ናይ  
ምስትምቓርን ክእለት
ምስ ጉንፋዕ ዝመጸ ምልክት ምስ 
ዘይከውን 

ውላድኩም ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል
ቀንዲ መምህር ክሕበር/ክትሕበር ኣለዎ/ዋ!

ውላድኩም እንተወሓደ 24 ስዓት  
ብዘይ ምልክታት ሕማም ጸኒሑ ኣሎ ዶ፧
ሓበሬታ:- ብሓኻይም ናይ ካንቶን ክውሸቡ 
ዘይተሓበሩ ጥዑያት ኣሕዋቱ: ብዘይ ምቁራጽ 
ትምህርቶም ይቕጽሉ

ምግላል ምስተወደአ

ዝቕጽሉ ስጉምትታት ብመሰረት መምርሒታት ናይ 
ምክትታል ርክባት (Contact Tracing): ምክንኻን ብሓኪም: 
እቲ ቆልዓ ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል።

መርመራ ካብ ዝተገብረሉ እዋን ክሳብ ውጽኢት ናይ 
መርመራ ዝንገር እቲ ቆልዓ ቤትምህርቲ ክኸይድ የብሉን! 
ንቐንዲ መምህር ምሕባር ግድን እዩ!

ውጽኢት መርመራ…

ከም መምርሒ ዝጠቅም ናይ ሓበሬታ ወረቐት ናይ ጀርመን ዝዝረበሉ ክፋል ስዊዘርላንድ ኮንፈረንስ ክፍሊ ትምህርቲ (DVK) 

እወ እወ እወ

ፖዝቲቭ

ኔጋቲቭ

ጉንፋዕ ብዘይ ረስኒ

ንናይ ውላድኩም ሓኪም ተወከስዎ/ዋ። 
እቲ ወይ እታ ሓኪም መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ክግበር እንተለዎ ከምኡውን እቲ ቆልዓ ንትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል እንተኾይኑ ይ/ትውስን።

እወ

ትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል/  
ጥዕና ኣለዎ

መርመራ ይግበርመርመራ ኣይግበርን
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ብምትሕብባር ምስ ሚንስትሪ 

ጥዕና ስዊዘርላንድ
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