ንብዩናትን ትሕቲ 12 ዝዕድሚኦምን ዝምልከት
ውሸባ-መገሻ ይሓጽር ኣሎ
ብዩናት ኣብ ሳልስቶም ድሕሪ ንኖርወይ ምእታዎም ተመርሚሮም ኣሉታዊ መልሲ መርመራ
ዘርእዩ ብዩናት ዝዀኑ ሰባትን ትሕቲ 12 ዝዕድሚኦምን ቈልዑን ካብ ውሸባ-መገሻ ክወጽኡ
ይኽእሉ ኢዮም።
-ካብ ወጻእ-ሃገር ንሃገርና ዝኣትው ለብዕታት ንምግታእ መገሻዊ ውሸባ ሓደ ኣገዳሲ ስጒምታዊ ገትኢ ኢዩ። ብዩናት
ንክልብዑን ለብዒ ንከስፋሕፍሑን ዘሎ ስግኣታት ቀጻሊ ኢዩ፡ ንዘይብዩናት ዘሎ ስግኣት ግና ኣዝዩ ትሑት ኢዩ። ስለዚ
ድማ ነዞም ጉጅለ እዚኦም ዝምልከት ንውሒ ውሸባ ንምቕናስ ርትዓዊ ኢዩ ብሃልቲ ኢና ይብል ሚንስተር ጥዕናን ክንክንን
ቤንት ሀይየ።
ካብ መገሻዊ ውሸባ ክወጽኡ እንተዀይኖም እንተቐልጠፉ ሰለስተ ምዓልታት ድሕሪ ንኖርወይ ምእታዎም መርመራPCR ወሲዶም ኣሉታዊ ውጽኢት ንከርእዩ ዝብል ቅድመኩነት ከማልኡ ኣለዎም። ከምዚ ዓይነት መርመራ ምስ

ዘይምምርማር ወይ ምስ ውሸባ ክነጻጸር እንከሎ ካብ 75 ክሳብ 90 ሚእታዊት ናይ ምንካይ ስግኣት ለብዒ ኣለዎ።

ንኣብነት ግዴታዊ ውሸባኻ ጥሒስካ ተባሂልካ ኣብ ትጥርጠረሉ እዋን ኣብ helsenorge.no ብምእታው ብዩን ከም
ምዃንካ መረጋገጺ ሰነድ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ።
ንቈልዑ ዝምልከት ንውሒ ውሸባ ይሓጽር
ትካል ህዝባዊ ጥዕና ከም ዝብልዎ ዓበይቲ ካብ ቈልዑ ንላዕሊ ለብዒ ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ኣለዎም። ከምቲ ዝግመት
እውን ትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ቈልዑ ንክልብዑ ዘሎዎም ተኽእሎ ምስ ናይ ዓበይቲ ክነጻጸር እንከሎ ብ50 ይጸብብ።
-በዚ መሰረት ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕናን እቶም ንብዩናት ዝምልከቱ ነትኣታትዎም ምፉዃሳት
ሕግታት ንኖርወይ ንምእታው ንትሕቲ 12 ዝዕድሚኦም ቈልዑ እውን ዝምልከቱ ኢዮም። መንግስቲ እውን ብወገኑ
ዝድግፎ ኢዩ ክብል ሀይየ ብወገኑ ይሕብር።
ኣብ መንጐ ክሊ ዕድመ 12ን 18ን ንዘለው ቈልዑ እውን ድሕሪ ሰለስተ ምዓልቶም PCR-መርመራ ተመርሚሮም
ኣሉታዊ ውጽኢት ምስ ዘርእዩ ካብ መገሻዊ ውሸባኦም ንክወጽኡ መንግስቲ ንኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ንትካል
ህዝባዊ ጥዕናን ንክግምግምዎ ሓቲትዎም ኣሎ።
-ካልእ ክንበጽሖ ክኢልና ዘልና ሓደ መርፍእ ክታበት ካብቲ ደልታ ዝብሃል ቫይረስ ንምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ትሑት
ክዀውን ከም ዝኽእል ኢዩ። ስለዚ ነቶም ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ዝምልከት ሕግታት ዝተፈላለየ ኰይኑ ክተኣታቶ
ይኽእል ኢዩ። ስለዚ ከምቲ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ ዝጸንሐ ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕናን ትካል ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ምሉእ
ብምሉእ ዝተኸተቡ ዝምልከት ሕግታት መገሻዊ ውሸባ ብኸመይ ይምልከቶምን ሕድገታት ይወሃቦምን ብዝብል ሓድሽ
ግምገማታት ከካዪዱ ኢዮም ክብል ሀየይ ቃሉ ይህብ።

ካልእ ብወገንና ንሰርሓሉ ዘለና ናይ ካልኦት ሃገራት ወረቐት ምስክር ኮሮና ወይ እውን ተመሳሳሊ ፍታሓት ንዘለዎም
ምስክር ሰነዳት ልክዕ ከምዚ ናትና ብቕዓቶም የማልኡ ከም ምዃኖም ዝብል ኢዩ፡ ብቕዓቶም ዘማልኡ እንተዀይኖም
ድማ ካብ ጠለብ ውሸባ ሕድገት ክወሃቦም ይኽእል፡ ከምኡ እውን ነቶም ዝሓዝልዎም ሓበሬታታት ብኸመይ
ከነረጋግጾም ከም እንኽእል ንዝብል እውን ብተመሳሳሊ መንግስቲ ይሰርሓሉ ኣሎ።

ንወጻእ-ሃገር ንከይግየሽ ይምሕጸን
ዘሰክፉ ዓይነታት ቫይረሳት ንምቊጽጻር ኣብ ዶብ እነካይዶ ዘለና መርመራ ክንቅጽሎ ኢና። ክሳብ ኣድላዩነትን
ምኽኑይነትን ዝተራእየና ክንቅጽሎ ክንግደድ ኢና። ስለዚ ድማ ኩሎም ገያሾ፡ ወላ እቶም ብዩናት ዝብሃሉ እውን
ንኖርወይ ኣብ ዝኣትውሉ ክመርመሩ ከም ምዃኖም ፈሊጦም ክዳለውሉ ኣለዎም። ዘይተርፍ መገሻ ክሳብ ዘይኰነ
ንወጻእ-ሃገር ምጋሽ ዛጊት ንክተርፍ ኢዩ ምሕጽንታ መንግስቲ።
ምቅይያራት መገሻዊ ውሸባ ንብዩናትን ንትሕቲ 12 ዝዕድሚኦምን ካብ ዕለት 4 ሰነ ሰዓት 15.00 ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ
ይውዕሉ።
እዞም ዝስዕቡ ከም ብዩናት ተባሂሎም ይቚጸሩ፡
• ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ
• ቀዳማይ መርፍእ ክታበት ምስ ተኸተቡ ካብ ሰለስተ ቅነ ክሳብ 3 ኣዋርሕ ዘሕለፉን
• ኣብዘን መወዳእታ ሽድሽተ ኣዋርሕ ኮሮና ሓሚሞም ዝነበሩን

