
What is COVID-19 (coronavirus) and how can I stay safe?

A guide for separated migrant children in Amharic

ኮቪድ 19 (ኮሮናቫይረስ) ምንድ ነው? 
እናም እንዴት ራሴን ጠብቄ እቆያለሁ? 

መለየት ላጋጠማቸው ስደተኛ ልጆች የወጣመመሪያ



ኮቪድ 19 አዲስ ህመም ሲሆን፤ አንዳንዴ የሰዎችን ሳንባና አተነፋፈስ ይጎዳል፡፡

በኮቪድ 19 ህመም የተያዙ ሰዎች፤ ምንአልባት
• ሳል
• ትኩሳት
• እንደወትሮው ለመተንፈስ መቸገር
• የማጣጣምና የማሽተት አቅም ማጣት



በርካታ ሰዎች በዩ.ኬ ኮቪድ 19 አለባቸው እና አሁንም እርስዎ በቫይረሱ
የመያዙ አደጋ አለብዎ፡፡

አብዛኞዎቹ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ጤንነት ላይሰማቸው ይችላል ነገር ግን ወደ
ሆስፒታል መሄድ አያስፈልጋቸውም፡፡ በጣም ጥቂት ሰዎች ከህመሙ
አንዲያገግሙ ተጨማሪ ርዳታ ያስፈልጋቸዋል፡፡



አንዳንድ ሰዎች ምንአልባት በኮቪድ 19 ተይዘውጤንነት አይሰማቸው ይሆናል
ነገር ግን ቫይረሱን ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፉ ይችሉ ይሆናል፡፡ ይህንን
ለማቆም ባለፈው ማርች ወር መንግስት ለእያንዳንዱ ሰው ቤቱ ውስጥ
እንዲቀመጥ ነግሯል፡፡ ይህም ቤትን ዘግቶ መቀመጥ ይባላል፡፡



ቤትዎን ዘግተው በሚቀመጡበት ወቅት ወደ ውጪመውጣት የሚችሉት፤
• ብቻዎትን ወይም አብሮዎት ከሚኖሩ ሰዎች ጋር በቀን አንዴ እንቅስቃሴ
ለማድረግ

• ምግብ ወይምመድኃኒት (በሳምንት አንዴ) ለመግዛት
• አስፈላጊ ለሆነ ስራ

https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/
https://pixabay.com/photos/close-up-drugs-medical-medicine-1853400/


እቤትዎ ውስጥ ደህንነት የማይሰማዎ ከሆነ ወደ ውጪመውጣት ይችላሉ፡፡ እቤትዎ
ውስጥ ደህንነት የማይሰማዎ ከሆነ በማንኛውም ጊዜ ለእርስዎ ሶሻል ወርከር ወይም
ሌላ ሊረዳዎት ከሚችል ጎልማሳ ሰውመነጋገር እጅግ አስፈላጊ ነው፡፡



በአሁኑ ጊዜ የምንጠየቀው ነገር ቢኖር ኮቪድ 19ን የማቆም እገዛን ነው

በአሁኑ ጊዜ መንግስት የሚሰጠውን ምክር ለውጧል እና ወደ ውጪመውጣት እንደምንችል
ነግሮናል፡፡ መንግስት አሁንም እያንዳንዱን ሰው ‹ማህበራዊ ርቀትን› እንዲጠብቅ እየጠየቀ ነው፡፡
ማህበራዊ ርቀት ማለት አንድሜትር ርቀት በእርግጠኝነት መጠበቅ ማለት ነው፡፡ እስከ ስድስት
የሚደርሱ ሰዎችን በቡድን (ከእርስዎ ጋር የማይኖሩ) በአንድ ጊዜ በህዝብ መዝናኛ ቦታዎች (እንደ
ፓርኮች) መገናኘት ይቻላል፡፡
ከጁላይ ወር ጀምሮ ሁለት አባወራ ቤተሰቦች በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጪመገናኘት
ይችላሉ፤ ነገር ግን ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ይገባዎታል፡፡

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://covid-19.kapook.com/view222088.html&psig=AOvVaw0suCOuXAy8nMnI6tAkKzgW&ust=1587839231092000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjF7KvYgekCFQAAAAAdAAAAABAW


እገዛ ‹በብል› 
ለብቻዎ የሚኖሩ ከሆነ ከጁን ወር ጀምሮ ከሌላ አባወራ ቤተሰብ ጋር መገናኘትና
አብሮ መሆን ይቻላል፡፡
ይህ እገዛ ‹በብል› ይባላል፡፡
በበብል እገዛ ስር ላሉ ሰዎች ልዩ መመሪያ ወጥቷል፡፡
በበብል እገዛ ከአባወራ ቤተሰብ ጋር ሲገናኙ ራስዎን እንደቤተሰቡ አባል አድርገው
መቁጠር ይችላሉ፡፡
አንድ ሌሊት በራስዎም ሆነ ከተገኛኙት ቤተሰብ ቤት ማሳለፍ ይችላሉ እናም አንዱ
ከሌላው ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ አይገባውም፡፡
ይሁንና በበብል እገዛ አንድ ሰው የኮቪድ 19 ህመም ከታየበት እያንዳንዱ በበብል
ስር ያለ ሰው ራሱን ማግለል ይሁንና በበብል እገዛ አንድ ሰው የኮቪድ 19 ህመም
ከታየበት እያንዳንዱ በበብል ስር ያለ ሰው ራሱን ማግለል



ከጁላይ ወር ጀምሮ አብሮዎት ከሚኖሩት ሰዎች ጋር ከቤትዎ ርቀው አንድ ለሊት
ማሳለፍ ይችላሉ ወይም በበብል እገዛ ወይም በራሰዎም ሆነ በሌላው አባወራ
ቤተሰብ ማሳለፍ ይችላሉ፡፡
በርካታ የህዝብ መገናኛ ቦታዎች (ሱቆች፣ ኮምዩኒቲ ማዕከሎች፣ ሬስቶራንቶች፣
የመጫዎቻ ቦታዎች፣ የአምልኮ ቦታዎች) ከጁላይ ወር ጀምሮ ክፍት መሆን
ይጀምራሉ፡፡ ይሁንና ማህበራዊ ርቀት በአብዛኛው ሁኔታዎች ላይ ተግባራዊ
ይሆናል፡፡
ከቤት ውጪ ሲሆኑ ከእርስዎ ቡድን ውስጥ መኖር የሌለበት ሰው ካዩ፣ ከቡድኑ ጋር
አለመቀላቀል አስፈላጊ ነው፡፡
ከ2 አባወራ ቤተሰብ የመጡ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ከ6 ሰው በላይ መሰብሰብ
አይፈቀድም፡፡
ፓርቲዎችና ክብረ በዓላት ላይ ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ የማያስችል ከሆነ
መሄድ የለብዎትም፡፡



ከ30 ሰው በላይ የሆነ ማህበራዊ ስብስብ ህገ ወጥ ነው፡፡
ከጁላይ 24 በኋላ ማንኛውም ሰው ወደ ሱቅ ሲሄድ አፍንጫንና አፍን
የሚሸፍን ጭምብል እንዲደረግ ህጉ ያስጠነቅቃል፡፡
መመሪያውን ካላካበሩ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ እናም መቀጮም
እንዲከፍሉ ይጠየቃሉ፡፡



መንግስት እንደገለፀው የተወሰኑ ሰዎች ወደ ስራቸውመመለስ ይችላሉ ነገር ግን
በሁሉም ግልፅ በሆኑ የስራ ቦታዎች ማህበራዊ ርቀት ሊጠበቅ ይገባል፡፡
• የስራ ቦታዎች በፀረ ተህዋስያን መፅዳት አለባቸው
• እጅዎትን የሚታጠቡበት ሳሙና በቦታውመኖር አለበት
• ምንአልባት የፊት መሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉ ሊጠየቁ ይችላሉ



የህዝብ መገልገያ ትራንስፖርት ለመጠቀም ከፈለጉ የተለየ ህክምና እክል
እስከሌለብዎ በስተቀር የፊት ጭንብል እንዲያደርጉ በህግ ይጠየቃሉ፡፡ ሰዎች በብዛት
በማይጓጓዙበት ሰዓት ለመጓጓዝ ይሞክሩ እናም ከሰዎች ከ2 ሜትር ርቀት መቀመጥ
ያስችልዎታል፡፡



መንግስት አስፈላጊ ለሆኑ ምክንያቶች ሰዎች አውቶብስ ወይም ባቡር ብቻ
እንዲጠቀሙ ጠይቋል (ለምሳሌ ስራ ለመሄድ፣ መድኃኒት ለመግዛት ወይምምግብ
ለመግዛት)፡፡ ባስ ወይም ባቡር መጠቀም ከፈለጉ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተጓዦች
በሚጠቀሙበት ወቅት ቢጓዙ ይመረጣል፡፡ (ከ9፡30am በኋላ እናም ከ4 እስከ 7pm 
አይመከርም)፡፡ ሁሌም ከተጓዦች 2 ሜትር ርቀው፣ ከተቻለ መስኮት አጠገብ
ይቀመጡ፡፡

በባቡር የሚጓዙ ከሆነ ከመጓዝዎ በፊት ቀድመው የጉዞ ቦታ እንዲያሲዙ ይጠየቃሉ፡፡

አንድ ቦታ መሄድ ከፈለጉ የሚችሉ ከሆነ የእግር ጉዞ ቢያድርጉ ወይም ብስክሌት
ቢጠቀሙ የተሻለ ይሆናል፡፡



ኮቪድ 19 አለብኝ ብለው ካሰቡምን ያደርጋሉ? 
ከፍተኛ ትኩሳት ካለብዎ ወይም የማያቋርጥ አዲስ ሳል ካለብዎ ወይም የምግብ
ጣዕም ማጣት፣ የማሽተት ችሎታ ማነስ ካለብዎ በቤትዎ ተወስነው ይቀመጡ፡፡
ከሌሎች ሰዎች ርቀውመቀመጥ አለብዎ፡፡ ይህም ‹ራስን ማግለል› ይባላል፡፡ በቤትዎ
ከ10 እስከ 14 ቀን ተወስነው መቀመጥ አለብዎ፡፡ ከእርስዎ ጋር አብሮ የሚኖር
ምልክቱ ከታየበት ምንም እንኳ ጤንነት የሚሰማዎ አንኳ ቢሆን በቤትዎ ተወስነው
ለ14 ቀን መቀመጥ አለብዎ፡፡ በጣም ህመም የሚሰማዎ ከሆነ 111 ወደ ኤን ኤች
ኤስ (NHS) ይደውሉ፡፡



ህመም የሚሰማዎ ከሆነ ለሰዎች ማለትም ለሶሻል ሰራተኛዎ ወይም ለተንከባካቢዎ
መንገርዎ አስፈላጊ ነው፡፡ ሰለዚህም እነዚህ ሰዎች

ከኮቪድ 19 እንዳይጠቁ ራሳቸውን እየጠበቁ እርስዎን እንዴት መርዳት
እንዳለባቸው ያስባሉ፡፡ በኮቪድ 19 ተይዥያለሁ ብለው ካሰቡ ወደ ዶክተር መሄድ
አያስፈልግዎትም፡፡ ነገር ግን ጤንነት ካልተሰማዎ ወደሚታከሙበት ጂ ፒ GP 
መደወል ይችላሉ፡፡



ቤተሰብዎንና ጓደኛዎን ሳያዩ በቤትዎ ለረዥም ጊዜ በመቀመጥዎ ምንአልባት
ሊያስጨንቅዎና ሀዘን ሊሰማዎ ይችላል፡፡

እባክዎ የሚያስጨንቅዎ ከሆነና ሀዘን የሚሰማዎ ከሆነ ከአዋቂ ሰው ጋር ይነጋገሩ፡፡



ወደ ሱፐር ማርኬት ሲሄዱ ወደ ውስጥ እስኪገቡ ድረስ መጠበቅ አለብዎ፡፡ ከሌሎች
ሰዎች 2 ሜትር መራቅ አለብዎ፡፡ በሱቆች ውስጥ የፊት መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ
ይገባል፡፡



እጅን በደንብ በሳሙናና በውሀ ለ20 ሰኮንዶች መታጠብ ኮቪድ 19 ቫይረስን
ሊገድለው ይችላል፡፡



በቀጣይስ? 
በአሁኑ ወቅት በርካታ ሰዎች ባለው ሁኔታና ቀጣዩ ምን ሊሆን ይችላል ሲሉ
ይጨነቃሉ፡፡ እባክዎ የሚሰማዎን ከአዋቂ ሰው ጋር ይነጋገሩ፡፡ እቤትዎ ተወስነው
በሚቀመጡበት ወቅት ነገሮችን ለማድረግ የሚችሉበት የተለያዩ ሃሳቦች አሉ፡፡



በዚህ ወቅት ራስዎን እንዴት እንደሚጠብቁ
ጤናማምግቦችን ይመገቡ ውሀ ይጠጡ



የየቀንዎን አዋዋል ያቅዱ አንዳንድ እንቅስቃሴ
ያደርጉ

ከጓደኞዎችዎ ጋር ይነጋገሩ



በቂ እንቅልፍ ማግኘትዎን እርግጠኛ ይሁኑ



ከኮምፒውተር፣ ከስልክ ስክሪን፣ ከሶሸል ሚዲያ እና ከዜና አቋርጠው እረፍት
ለማድረግ ይሞክሩ፡፡



የሚያስደስትዎንና እርጋታ የሚሰጥዎን ነገር ያድርጉ፡፡



እያንዳንዱ ሰው በቤት ውስጥ ብዙውን ጊዜ የሚያሳልፍ ከሆነ ህይወት ማዳን
እንችላለን እናም በቅርብ ከጓደኞቻችን ጋር እንደገና መገናኘት እንችላለን፡፡

ይህ ጊዜያዊ ሁኔታ ነው እናም ነገሮች ወደ ቀድሞ ሁኔታቸው ይመለሳሉ፡፡



ጠቃሚ ቁጥሮች
• የኤን ኤች ኤስ (NHS) ምክር 111 
• ድንገተኛ ላልሆነ የፖሊስ ጥሪ 101 
• ፖሊስ/አምቡላንስ/እሳት አደጋ 999 
• ለህፃናት፤ የስልክ ጥሪ 08001111 ወይም
https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/
ይጎብኙ፡፡

https://www.childline.org.uk/get-support/contacting-childline/


Please note, this translation has been produced by volunteers. 

We do our best to ensure accuracy by having a translation quality 
control process in place; however most of the volunteers are not 
professional translators.

The information included in this guide is accurate as of 3 
September 2020.

www.migrantinfohub.org.uk
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