
  

  

 

  

 
 

• የሃኪም ትእዛዝ የማያስፈልገው መድሃት ስትገዙ የመድሃኒት ቀማሚውን ምክር 
ጠይቁ።   

 

 

 

 

 

 

 

 

 በቤት ውስጥ ለራሳችሁ እንክብካቤ ማድረግ 
 

እራሳችሁን እና ቤተሰባችሁን ተንከባከቡ: 
የተስቦ ትክትክ ከያዛችሁ ምን ምድረግ እንዳለባችሁ  
   

ይህ የእውነታ ወረቀት በትክትክ ተስቦ ጊዜ ከታመማችሁ እንዴት ራሳችሁን መንከባከብ እንደምትችሉ የሚረዳ መረጃ ይዟል። 

በቤት ውስጥ ራሳችሁን መንከባከብ   

በትክትክ ተስቦ ጊዜ ብዙ ሰዎች ይታመማሉ። ነገር ግን ከነዚህ 
ውስጥ ግማሹ የህክምና እርዳታ አያስፈልጋቸውም። በዚህም 
ምክንያት ለራሳችሁ እና በቤታችሁ ውስጥ ላሉ እንክብካቤ 
ለማድረግ መዘጋጀት አለባችሁ።  

እራሳችሁን መንከባከብ  

በተስቦ ጊዜ ትክትክ ከያዛችሁ ከዚህ የሚከተሉትን 
በመጠቀም ጤናችሁን መቆጣጠር እና ማሻሻል 
ትችላላችሁ:   

አጠቃላይ ልምዶች  

 • በተለይ ከሳል እና ከመናፈጥ በሗላ እጃችሁን በየጊዜው 
ሳሙና እና ለብ ያለ ውሃ በመጠቀም በትንሹ ለ 15 ሰከንዶች 
ታጠቡ ወይንም ከ  60 እስከ 90  እጅ አልኮል ያለበት የእጅ 
ማጵጃ ተጠቀሙ።    

 

• ካመማችሁ ለሌላ ሰው እንዳታጋቡ እቤታችሁ ቆዩ፡፡   
 

• በደንብ እረፍት አድርጉ።   

 • ስታስነጠሱ እና ስታስሉ ተሸፋናችሁ የተጠቀማችሁበትን 
የወረቀት መሃረብ ወድያውኑ ጣሉ።   

የበሽታ ምልክት መቆጣጠሪያ 
• Drink lots of fluids, including 

• ካፊን ከሰውነታችሁ ውስጥ ፈሳሽ እንዲቀንስ ስለሚያደርግ 
ከካፊን ተቆጠቡ። 

• እንደ አሲታሚኖፊን (ታይለኖል ®) ወይንም 
አይቡፕሮፊን የመሰሉ ስቃይ ማስታገሻዎችን ውሰዱ። 

• አሴቲልሳሊሲሊክ አሲድ (ASA or አስፕሪን ®) ለልጆች 
ወይንም ከ16 አመት እድሜ በታች ላላቸው ጎረምሶች 
አትስጡ።    

• የጡንቻ ስቃይን ለመቀነስ የሙቅ ውሃ መያዣ ላስቲክ 
ወይንም የሙቀት ፓድ በመጠቀም ለአጫጭር ጊዜዎች 
ሙቀትን አድርጉ።   

• የሳል መድሃኒትን ውሰዱ። ይህ በተለይ ደረቅ ሳል ካላችሁ 
ይረዳል።    

• በእንግሊዝ ጨው (ኤፕሰም ሶልት) ባኞ አድርጉ።    

• በሙቅ ውሃ ተጉመጥመጡ ወይንም ጠንካራ ከረሜላ 
ወይንም ሎዜንጅስ ምጠጡ።    

• ለተዘጋ አፍንጫ ሴሊን ጠብታዎች ወይንም እስፕሬይ ተጠቀሙ። 

• ከአልኮል ወይንም ቶባኮ ራቁ።   

• ብቻችሁን ከሆናችሁ፣ የትንንሽ ልጆች ነጠላ ወላጅ 
ከሆናችሁ ወይንም አካል ስንኩል ወይን ብዙ እርዳታ 
ለሚያስፈልገው ሰው ሃላፊ ከሆናችሁ ሰው እንዲረዳችሁ 
እርዳታ ጠይቁ።  

የአካባቢን ሁኔታ መቆጣጠር  

 
• እንደ ፎጣ፣ የከንፈር ቀለም፣ መጠጦች ወይንም 
መጫወቻዎችን የመሳስሉ ጀርሞችን ሊሸከሙ ከሚችሉ 
ነገሮች ራቁ። 

 

• የታመመው ሰው የተጠቀመበትን ሳህን፣ የማዕድቤት 
መሳሪያዎች እና ፎጣዎች ሌሎች የቤተሰቡ አባሎች 
እንዳይጠቀሙበት ጠብቁ።  

 
• የበር መያዣ እና የማዕድቤት ጠረጴዛ የመሳሰሉትን ጠንካራ 
ቦታዎች ቶሎ ቶሎ አጵዱ።   



 

 

መቼ ነው ተጨማሪ እርዳታን መጠየቅ 
ያለባችሁ?   

ከጥቂት ቀናት በሗላ የመሻል ምልክት ካላያችሁ ወይንም 
እየባሰባችሁ ከመጣ ለቴሌሄልዝ በ 1-866-797-0000 

(TTY-1-866-797-0007) ደውሉ ወይንም እርዳታን 
በፍጥነት ይጠይቁ። በቢሮ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንዳትበክሉ  
ሃኪም ጋር ከመሄዳችሁ በፊት ደውላችሁ የሚሰማችሁን ስሜት 
አስረዱ ።    
በተጨማሪም ትክትክ የመሰለ ስሜት እና ከዚህ 
ከሚከተሉት ውስጥ ካላችሁ በፍጥነት ለሃኪማችሁ 
ደውሉ፡    

 • የልብ ወይንም የሳንባ ህመም   
 • ተከታታይ ህክምና የሚያስፈልገው ዘላቂ የጤና ችግር 
ካለባችሁ   

• በ እድሜ የገፉ ከሆኑ   

 • የበሽታ ጥበቃ መዋቅርን የሚነካ በሽታ ካላችሁ ወይንም  
ህክምና ላይ ካላችሁ፡ ስኳር በሽታ ካላችሁ፣ ካንሰር፣ ኤች 
አይ ቪ/ ኤይድስ   

አስፈላጊ ከሆነ ሃኪማችሁ የቫይረስ መከላከያ ሊያዝላችሁ 
ይችላል። አንቲባዮቲክስ በባክቴሪያ ምክኒያት የሚመጣ 
ባክቴሪያል ኒሞኒያን ለማዳን ሊያስፈልግ ይችላል።   

  

ልጃችሁ መቼ ነው ሃኪም ማየት ያለበት ? 

ከዚህ የሚከተሉትን ምልክቶች በልጆች ላይ ካያችሁ በፍጥነት 
የህክምና እርዳታን ፈልጉ:   

 • ፈጣን  አተነፋፈስ ወይንም የመተንፈስ ችግር   

 • ሰማያዊ ወይንም ጥቁር ቀለም ያለው ከንፈሮች ወይንም ቆዳ    
 • በሰመመን ሆነው መቀስቀስ ሲያቅታችሁ    
 

• መታቀፍ እስካለመፈለግ ድረስ በጣም መነጫነጭ   

 • በቂ ፈሳሽ አለመጠጣት ወይንም በሰውነት ውስጥ ፈሳሽ 
ማነስ ምልክት ካሳየ(ለምሳሌ በየጊዜው ሽንት ቤት 
አለመሄድ (ለመሽናት) 

 

   

 

• የበሽታ ምልክት ከተሻለ በሗላ በድንገት ከባሰ   

ለበለጠ መረጃ   

ድረ ገጳችንን ይጎብኙ 

www.heath.gov.on.ca/pandemic 

የመረጃ መስመሩ ላይ ይደውሉ 

1-866-801-7242  
መስማት ለተሳናችው 1-800-387-5550  

  

 
ትክትክ(ፍሉ) ወይንም ትክትክ መሰል የበሽታ ምልክት 
ላላቸው ሰዎች ልዩ ክሊኒክ ከተዘጋጀ ሃኪማችሁ 
ያለበት ቢሮ እዛ ሊልካችሁ ይችላል።  

 


