
ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ንዝተኸትቡ ካብ 
መርመራ- PCR ንክጋላገሉ ዕድል ይኽፈት 
 

ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ወይ ካልኣይ መርፍእ ክታበት ንዝተኽተቡ 
ወይ ከኣ ኣብ ዝሓለፉ መወዳእታ ሰለስተ ኣዋርሕ ረኽሲ ኮሮና 
ንዘሕለፉ ካብ ዝተረጋገጸ መርመራ- PCR ንክጋላገሉ ሚኒስተር 
ጥዕናን ክንክንን ኢንግቪልድ ሻርኮል ዕድል ክትከፍተሎም ኢያ። እዚ 
ማለት ከኣ ብባዕላዊ መርመራ ብዘካየድዎ እወታዊ መልሲ ምስ 
ዘርእዩ፡ ናብ መደበር ጥዕና መርመራ ምኻድ ኣየድልዮምን፡ ምስኡ 
ግና ኣብ ናይ ንኡስ ዞባ ፍታሕ ምዝገባ ባዕለ-መርመራ 
ንክምዝግብዎ ኣድላዪ ኢዩ። ጠንቂ ናይዚ ለውጢ እዚ ዓቕምታት 
መርመራ ንኡሳን ዞባታት ብልዑል ወሰኽ ናህሪ ለብዒ በዳሂ 
ይዀውን ብምህላው ኢዩ።  
 
-ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ንዘሎ ስርዓተ-መርመራ ኣብ 
ውሽጢ ዕለት 21 ዘሎ እዋን ንክግምግምዎ ብ20 ጥሪ ሓቲትናዮም። ብሂቦምና ዘለው 
መልሲ ስለስተ ወይ ክልተ መራፍእ ክታበት ተኸቲቦም ንዘለውን ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ 
ኣዋርሕ ረኽሲ ኮሮና ንዝሓመሙን፡ ዝተረጋገጸ መርመራ- PCR ክምርመሩ ኣየድልዮምን 
ዝብል ኢዩ። በዚ ብኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን መጺኡና ዘሎ 
መልሲ መሰረት ድማ ብተሎ ምስ ንኡሳን ዞባታት ተራኺቦም ብምዝርራብ ዝተረጋገጸ 
ዕድል መርመራ- pcr ንመን ክምልከት ከም ዘለዎ ምኽርታቶም ንክልግሱ ንምሕባር 
ኣዋፊረየን ኣለኹ ትብል ሚኒስትሪ ጥዕናን ክንክንን ኢንግቪልድ ሻርኮል።  
 
ክሳብ ሕጂ ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ኣስታት 2,5 ሚልዮን ንምውጋእ ከርክቡ ክኢሎም 
ኣለው። ብጀካ እዚኦም ካልኣይ መርፍእ ክታበት ዝወሰዱን ኣብ ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ 
ረኽሲ ኮሮና ዘሕለፉን ኣለው። ብርክት ዝበሉ ክፋል ብዝሒ ህዝብና ኢዮም እውን ዝዀኑ 
ዘለው፡ እዚ ለውጢ’ዚ ድማ ንንኡሳን ዞባታትና ከየብረየን ኣይተርፍን ኢዩ። እዚ ለውጢ 
እዚ ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ጉጅለ ድሮ ምሉእ ብምሉእ ከም ኩቱባን ስለ ዝቚጸሩ 
ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ንኩነተ-ወረቐት ምስክር ኮሮናኦም ዝምልከት ግደ ኣይክህልዎን 
ኢዩ።   
 



-ንንኡሳን ዞባታትና ከብርየን ዝኽእል ፍታሓት ኣብ ምንዳይ ኢየ ጸሚደ ዘለዂ ትብል 
ሻርኮል። ኩሎም እቶም ብባዕለ-መርመራ ተመርሚሮም እወታዊ መልሲ ዘርእዩ ኣብ ናይ 
ንኡስ ዞባ ፍታሕ ምዝገባ ንክምዝግብዎ ንምሕጸኖም። ክትትል ኩነታት ለብዒ ንክቕጽል 
እዚ ዓይነት ምዝገባ እዚ ኣገዳሲ ይኸውን። ዛጊት ብድምር 4 ሚልዮን ተቐመጥቲ 
ዝሓቘፋ 132 ዝዀና ንኡሳን ዞባታት ነዚ ፍታሕ እዚ ኣተኣታትየንኦ ኣለዋ። ተመሳሳሊ 
ፍታሕ ዘይብለን ንኡሳን ዞባታት፡ ውድብ ጽላታት ንኡሳን ዞባታት ኣብ ውሽጢ ሓጺር 
እዋን ንምስላጥ ክተሓባበረን ኢዩ፡ ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና ድማ ብወገኖም 
ተታሓሒዞም ንክከታተልዎ ተዋፊሮም ኣለው።  


	ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ንዝተኸትቡ ካብ መርመራ- PCR ንክጋላገሉ ዕድል ይኽፈት
	ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ንዝተኸትቡ ካብ መርመራ- PCR ንክጋላገሉ ዕድል ይኽፈት

