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GESUND HEIT UND SOZIA L ES
ናይ ካንቶን ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ትሕተ ጨንፈር ዑቕባ፣ ጨንፈር ምእላይ

17. Februar 2022

ኮሮና ቫይረስ COVID-19 - እ ዋ ናዊ ሓበሬታ

ዝኸበርኩም ተቐመጥቲ
ረኽሲ ኮሮና እናነከየ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። መብዛሕትኦም ካብቶም ተቐማጦ ክትክዩ ወይ ክሓውዩ ስለ ዝኸኣሉ ካብ ከቢድ ሕማም ይከላኸሉ
ኢዮም። ነዚ ኣወንታዊ ምዕባለ እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ፌደራላዊ ቤት ምኽሪ ነቲ ኣብ መላእ ስዊዘርላንድ ለብዒ ኮሮና ንምጥፋእ እተገብረ
ስጕምትታት ብዓብዪኡ ኺስርዞ ወሲኑ ኣሎ።

ግዴታ እ ተኸድነ ማስኬራ ምጥፋእ
እቲ ኣብ መሕደሪ ድኳናት ኣብያተ-ምግቢ ኣብያተ-ትምህርቲ ህዝባዊ መአከቢታት ከምኡውን ኣብ ስራሕ ግዴታ እተኸድነ ማስኬራ ተላዕለ።
ናይ ጽሬት ማስኬራ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብ ናይ ጥዕና መሳለጥያታትን (ቤት ጽሕፈት ሓኪም ሆስፒታል ወዘተ) ጥራይ ኢዩ ክኽደን ዘለዎ።
እቶም ንብሕታዊ ወይ ንጥዕና ኢሎም ማስኬራ ኺገብሩ ዚደልዩ ተቐማጦ ከምኡ ኺገብሩ ይኽእሉ እዮም፣ ከምኡ ኺገብሩ እውን ኣለዎም።
ካብ ኣላዪኻ ናይ ጽሬት ማስኬራ ኽትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ራዝ እ ገዳ ብጽሖ ኣብ መ ቐመጢታት
እቲ ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና እተገብረ ምብጻሕ ብኡንብኡ ተላዕለ ። ናብ ካልእ መዕቈቢ ቦታታት ዚግበር ምብጻሕ ካብ 08 00 ክሳዕ 22 00
ኪበጽሕ ተፈቒዱሉ እዩ።

ብዝቐጸለ ብቕዓት ዘለዎ፥
ኣወ ንታዊ ፈተና ኮሮና እ ንተ ኣጋጢሙ ርእስኻ ምግላል
እቶም ንኮሮናቫይስ ኣወንታዊ መርመራ ዝገበሩ ሰባት እንተ ወሓደ ን5 መዓልቲ ንበይኑ ክነብሩ ኣለዎም። ልሙድ ምልክታት ሕማም እንተ
ኣልዩካ ብኽብረትካ ምስቲ ኣለይቱ ተራኸብ።

ስ ር ዓታት ኣካይዳን ስ ጕምቲ ጽሬትን
እቲ ኮሮናቫይስ ገና ይዝርጋሕ ስለ ዘሎን ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእልን እቲ ፍሉጥ ናይ ጠባይን ጽሬትን ስጕምትታት (ኣእዳው ምሕጻብ ርሕቐት
ምሕላው ከምኡውን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት) ኣገዳሲ ኢዩ።

ምስ ጋና ንዓኹም!

እዚ ለብዒ እዚ ንኽልተ ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ነዚ ስጕምትታት እዚ ኸተቋርጽ ከም እትኽእል ምፍላጥና የሐጕሰና እዩ። እቲ ቫይረስ ግን
ኣይጠፍአን። ኵላትና ብዛዕባ ገዛእ ርእስናን ብዛዕባ ብጾትናን ዓብዪ ሓላፍነት ኣሎና። ስለዚ ክትጥንቀቕን ንጽሬትካ ኽትሕሉን ናይ ጥዕና
ምጕርምራም ኬጋጥመካ ኸሎ ብኡንብኡ ናብቲ ኽንክን ክትነግርን ንልምነካ። ስለቲ ዝገበርኩምለይ ኣዚና ነመስግነኩም!
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