ኮቪድ-19
ደውዪ

ኖቨል ኮሮና ቫይረስ

ኮቪድ-19 ማኒቶቢል
ኮቪድ-19 ይስቶ ሽግስታዅ ቫይረስ ሓዲስ እዲኒ ቀሓትድ ኣላቢዕ የኵ እንኩዅ። እና ቫይረስ ንድ ዳሕይነስ ነቀስድኒል ኣዳም
ኒውክ ምንዳእ አድሮ ሻኵ።

ኮቪድ-19 ውረኒ ግን፧
ኮቪድ-19 ከውሲ ሽዅሽድሮ ገረሳዅ ቫይረስ ግን። እሻራት ኒው ስዳወው (ህምቡ - ሓድ፡ እሑእ ይና፡ ሸሉታ ቍምቢዅዲ
ሓርሓርና ጕርጕሚዅዲ)፡ ወሪ ኮዶ ታቐው (ህምቡ - አኰትስናዲ ኣጭጉም ፊኹትኒውዲ)።

ኮቪድ-19’ሲ ላዕከክስኒ ውልኢል ህምበው አውረውናው፧
ከው በልበልጝ እሻራት ስዳወው ካያ ቋሊስድኖ ገረሰነኵ። በልጝ አሪው ኮዶ ድቁብድ ሽዅሽትድኖ ገረሰነኵ። እን እሻራት ሒለቱ
ዳበርድኒ ውልኣ ክብያዅል አረርሰው፦
• 60 አመራዲ ኒድ አወይሲዲ ሻው ከው ግን
• ሽዅዳት መንደርተው (ሽኰርያዲ፡ ለበካዲ ብስኩኵዲ ሰንብዲር ሽዅዳዲዲ መንደርተው ከው ግን)
• ጌባኒ ዓቕም ናገሮብዅ ሓየመው ከው (ህምቡ ካንሰር ወሪ መንሱራ ሻውድሰና የው ከው ግን)

ከው ኮቪድ-19’ሲ አወያ ደርብድ ሻክስተናኹን፧
ኣዳም ሽዅሽታዅ እሑእ ወሪ ሕጥሺ ያኹል ትክሰ ስኵረው (ሌጛ ምትር ስቘይሲ) ከው ኮቪድ-19’ሲ ሽዅሽትድኖ ገረሰነኵ።
ላኣዳም፡ እን ቫይረስሲ ሻዅ ሰንዓተስ ወሪ እራኰስ ተመዶ ደምቢ፡ ኒናንትትሲ ትክሰ ነገይድጊ፡ አብዲ፡ ቍምባዲ ዕልልዲት
ተመደጝር፡ እና ቫይረስ ንድ ላዕከክስሮ ገረሰኵ።
እራኵ ወሪ ኣላትሲ ተመድነድ ጎፍሲሮ ገረሳዅ ካርርጝና ኮቪድ-19’ርዅድ ውልኣ ለጥያዅዲ፡ ሓደደስሬክ ናንትትሲ ነገይድነድ
ትክሰ ነቀስሮ ገረሳዅዲ ግን።

ኮቪድ-19’ሲ ላዕከክስኒ ባኽት ይዅሲ አወያዅድ ነቀስድየሉ ገረሳኹን፧
ናንትት ኩ ዲማ ናግያን ኣኽሮ ህምበኵሎም። ሳቡናዲ ዓቝ ሰኸኽየውዲሲ ሽጉ እርገን 15 በልሰምድ እጝቃሪሎም። ናትትሲ
እጝቃርዶ ደምቢ ትክስረ ኢዲሲሎም። ናንትተል ዓማቕ ቋልስተው ዋነገን ኮዶ፡ ኣልኮል ሻው ነገይዲሰን ነፍዕስትኖ ገረስነኩን።

manitoba.ca/covid19

እሑእ ወሪ ሕጥሺ ይሩ ኮዶ፦
• አብዲ ቍምባዲት ሔገድቶ ወጀበኵ። እሑእ ወሪ ሕጥሺ ይሩ፡ ኵናንትታ ኣርሑተል ኣኽጊ፡ ተንከልድ ወሪ ክርሽምድ
ሔገድሮ እሑእ ዪ።
• ገሽሲ ተመድኒልድ ደጐጕሲ።
• ሽዅሽትረን፡ ወላ እን እንቲ ቋሊስረው እሻራት ስዳወው ኣከን፡ ልጝንሊ ከፍዪ።
• ሽዅሽትረን፡ እን ኵጪዊ ጨርልድ ዓደግስሮ ኩቱ ኣኺ፡ መርመርሰና ኣካንሊ ፈርዶ ኮዶ መርመርሲ።
• ኵሹት ዓደግናዲ ክልውርናዲት ሰበትድ፡ ዓፍየትሲ ቋላዅድ እውስታዅ ሓብሬት ተለለዪ።
• ናንትትሲ ዲማ ነገይሮ እጝቃሪ፡ ኒድካስጛ ኮዶ፦
– ኣካን ሓዲስል ኣኽራሲ እንተርዱ ወሪ ፈርዱ፡
– ሽቓቅል ቱሮ ግጅሮ ፍሮ ደምቢ፡
– ነብረስ ሻክኒ ጃብዲ፡ ሻክኒ ወክትዲ፡ ሻክኒ ደምቢትል፡
– ነበሪት ሕበርድ ነፍዕስትረውሲ ቍኒጃብ፡
• ናንትትሲ ሽጉ እርገን 15 በል-ሰምድ ዓቝዲ ሳቡናዲሲ ነገይሮ እጝቃሪ። ናንትትሲ እጝቃርቶ ገረሰግረን ኮዶ፡ ኣልኮል
ሻው ነገይዲሰን ነፍዕስቲ።

ዕማም ወሪ ማስኬረት እሲ
ዕማም ወሪ ማስኬረት እስና፡ ላዓይና ኮቪድ-19’ርዅሲ ደውስኒል ገሪዅ ሓሰርዳዅ ግን። ዲማ ከውዲ ህምብረሉ ወክትል፡
ወሪ ከወልድ ስርግ ይቶ ገረሰግራ ኣካንሊ ዕማም ወሪ ማስኬረት ነፍዕስቲ።
ሓብረ ወክትኹድ መታን፡ Manitoba.ca/covid19 ያዅሊ ቋሊ።

manitoba.ca/covid19

