
መሸፈኒ ገጽ፡ ኣፍን ኣፍንጫን ብግቡእ ዝሽፍን ክኸውን
ኣለዎ። ገሊኦም ሓደ ግዜ ጥራይ ተጠቂምካ ዝጓሓፉ ክኾኑ
እንከለዉ፡ ገሊኦም ግን ደጋጊምካ ክትጥቀመሎም
ይካኣል።

Face masks - what can be used? (Tigrinya)



ኣዝዩ ከይተረረ፡  ኣብ ገጽ ለጊቡ ክእሰር ኣለዎ።
ብድሕሪት ኣብ ርእስኻ ክእሰር ኣለዎ።
እንተወሓደ ድማ ክልተ ፍሕሶ መእሰሪ ክህልዎ ኣለዎ።
ብምቹእን መስተንፈሲ ዘለዎን ጥረ-ነገር ክስራሕ ኣለዎ።
ንሓደ ግዜ ጥራይ ንጥቀመሉ እንተዘይኮኑ ድማ ክሕጸብ
ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ።

ዝኾነ መሸፈኒ ገጽ ድማ ነዞም ዝስዕቡ ከማልእ ይግባእ፥        



መሸፈኒ ገጽ፡ ንምልባዕ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ኣብ
ምግታእ ክሕግዝ ዝኽእል’ኳ እንተኾነ፡ መተካእታ ምሕላው
ርሕቀትን ቀጻሊ ምሕጻብ ኢድን ግን ክኸውን ኣይክእልን።



መሸፈኒ ገጽ ቅድሚ ምሓዝኩም ኣእዳውኩም ተሓጸቡ።
መንጽሂ (Sanitiser) ተጠቂምኩም ውን ኣጽርይዎ።

መምርሒ ኣለባብሳ መሸፈኒ ገጽ

A guide to wearing a face mask (Tigrinya)



ብዝተኻእለ መጠን ድማ ነቲ ንኣፍኩምን
ኣፍንጫኹምን  ዝሽፍን ክፋል ኣይትሓዝዎ።
በቲ መእሰሪኡ ክትሕዝዎ ይግባእ።



ኣብ ግንባርኩም ኮነ ክሳድኩም
ኣይትልበስዎ።



ብውልቅኹም ዝለበስኩሞ መሸፈኒ ገጽ ካልኦት ሰባት
ክለብስዎ የብሎምን። እንተረሲሑ ወይ ውን ናይ ትንፋስ
ጠሊ እንተ ጌሩ ድማ ክቕየር ይግባእ።



ክጓሕፍ ዘለዎ መሸፈኒ ገጽ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ክድርበ ኣለዎ።
ንሓደ ግዜ ጥራይ እንጥቀመሉ መሸፍኒ ገጽ ደጊምና
ክንጥቀመሉ ኣይግባእን።
ነቲ ደጋጊምና ክንጥቀመሉ እንትኽእል መሸፈኒ ገጽ ግን፡
ድሕሪ ምጥቃምና ኩሉ ግዜ ክንሓጽቦ ይግባእ።

ድሕሪ ምጥቃምኩም ድማ፥



ብዛዕባ መጻእየይ እንተተሸጊረ እንታይ

ክገብር ይኽእል?

What can I do if I'm worried about my future? (Tigrinya)



ምስዚ ዘንጸላልወና ዘሎ ናይ ኮሮና

ኩነታት፡ ሰባት ምስ ብዙሕ ሻቕሎት’ዮም

ዝነብሩ ዘለዉ። ኩሉ ግዜ ክዝከር ዘለዎ

ግን እዚ ሻቕሎት ኣብ በይንኹም

ከምዘይኮነ’ዩ።



እዚ ከምዚ ዝበለ ሻቕሎትን ዘይምርግጋእን

ግን ሓላፋይ’ዩ።



ከምዚ ምስ ዘጋጥመኩም ንሰባት

ሓሳባትኩም ኣካፍሉ።



ናብ 0800 1111 ብምድዋል ድማ ብመንገዲ Childline

ሓገዝ ምሕታት ይካኣል።



እዚ ግን ግዝያዊ ሽግር ኮይኑ፡ ግዚኡ ሓልዩ

ክሓልፍ’ዩ።



ትሕቲ ዕድመ ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት

ዝጸናሕኩ ቆልዓ’የ። ኮሮና ዘለኒ ኮይኑ

ውን ይስማዓኒ’ሎ። እንታይ ክገብር ኣለኒ?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Tigrinya)



ንዓበይቲ ሰባት ኣዘራርቡ። እዚ ድማ ምስ ሓጋዚኹም (Social or Support  

Worker) ወይ ድማ ምስ’ቲ ብመጒዚነት ዝኣልየኩም (Foster Carer)

ክኸውን ይኽእል።

ከም ዝተጸለኣኩም ንገርዎም’ሞ ብኸመይ ከም ዝሕግዝኹም ክሕስቡ’ዮም።

   

      



ቤት ውሽጢ ጸንሐ ፣ Rest ከምኡውን እንተወሓደ ን 10 መዓልታት

ምስ ካልኦት ሰባት ንምርሓቅ ፈትኑ ።

ኣዝዩ እንተኸቢድኩም’ሞ ተወሳኺ ምኽርን ሓገዝን እንተደሊኹም ግን

ብ111 ናብ NHS ድውሉ። ወይ ድማ ናብ ህጹጽ ረድኤት

(Emergency)  ብ999 ደውሉ።



ኣብቲ ዝነብረሉ ገዛ ውሕስነት

እንተዘይተሰሚዑኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Tigrinya)



ኣብ ቤትኩም ዘይውሕስነት እንተተሰሚዑኩም፡ ምስ

ሓጋዚኹም (Social Worker) ወይ ድማ ካልኦት

ዓበይቲ ሰባት ክትዘራረቡ ይግባእ።



ናብ Childline ውን ብቁጽሪ ስለኪ 08001111

ክትድውሉ ትኽእሉ።



ኩነታትኩም ኣብ ሓደጋ እንትዩ ግን፡ ናብ

ፖሊስ ብ999 ደውሉ።



ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ውሕሰነት ኩሉ ሰብ ይሕሉ። 
 

ማሕበራዊ ምርሕሓቕ/ምፍንታት

ንምንታይ’ዩ ኣድላዪ ኮይኑ?

Why is social distancing important? (Tigrinya)



ኮሮና ቫይረስ እናሃለወኩም ከይትፈልጡ ትኽእሉ

ኢኺም። እዚ ድማ ሓሚምኩም ከለኹም ነብስኹም

ደሓን ክስማዓኩም ዝለዝኽእል ኢዩ።



ነቲ ቫይረስ ግን ናብ ካልኦት ሰባት

ከተመሓላልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም

ዝልከፉ ድማ ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ። መን’ዩ

ዝብርትዖ መን ኢዩ’ኸ ደሓን ዝኸውን ብቐሊሉ

ምፍላጥ ኣይከኣልን።



ሕቀትኩም እንተሓሊኹም ግን ሂወትኩምን ሂወት

ካልኦት ሰባትን ኣብ ምዕቃብ እጃምኩም

ኣበርኪትኩም  ማለት’ዩ።

ካብ ሰባት እንተወሓደ ናይ ሓደ

ሜትሮ ፍንትት በሉ።

ካብ ሰባት እንተወሓደ ናይ ሓደ

ሜትሮ ፍንትት በሉ።



ብፍጹም ኣይፍቀድን። ኣገደስቲ ነገራት ከም መግቢ ኮነ መድሃኒት

እንተደሊኹም ድማ ብመስመር ኢንተርነት (online) ወይ ድማ ቴለፎን

ክትእዝዙ ትኽእሉ። ትኣምንዎም ሰባት ውን ክትልእኩ ትኽእሉ።

ኣብ ነብሰ-ምግላል (ነብሰ-ሽለጋ) እናሃለኹ ካብ ገዛይ ክወጽእ

ይኽእል’ዶ?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Tigrinya)



ኣብ ገዛኹም ዝኾነ በጻሒ ኣይፍቀድን። ዋላ ውን

ናይ ቀረባ ኣዕሩኽትኹምን ቤተሰብኩምን። ነቲ

ቫይረስ ከተላብዕዎ ኣይግባእን።



ኣብ ውሽጢ ገዛኹም ኣካልዊ ምንቅስቓስ

ግበሩ። ኣብ ደገ ምግባር ኣይፍቀድን’ዩ።

እንዳ ሓሸኩም ብዝኸደ ድማ ዝኾነ

ንጥፈታት ኣካይዱ። ነብስኹም ነጠፍጠፍ

ምባል ይሕግዝ’ዩ።



እቶም ቀንዲ ምልክታት ኮሮና ቫይረስ እንትይ’ዮም?

መጠነ ልዑል ረስኒ

ናይ ምስትንፋስ ጸገም

ሰዓል

መቐረት መግቢ ኮነ ምሽታት ክጠፍኣኩም ከሎ

What are the main symptoms of COVID-19? (Tigrinya)



ግጉይ ሓበሬታ ካብ ምዝርጋሕ ንቆጠብ።

ኣቐዲምና ሓቅነት ኩሉ እንሰምዖ ነረጋግጽ።
Stop the spread of false information (Tigrinya)



ኣብ ደገ እንተወጽእኩም፡ ካብ ሰባት
ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ።

እዚ ድማ ክንዲ ስፍሓት ሓደ ማዕጾ
ዝኸውን ርሕቀት’ዩ።

እዚ ድማ ክንዲ ስፍሓት ሓደ ማዕጾ

ዝኸውን ርሕቀት’ዩ።
Staying apart - Door (Tigrinya)



ብውሕዱ ናይ ሓደ ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ።

እዚ ድማ ክንዲ ስፍሓት ሓደ ማዕጾ ዝኸውን ርሕቀት’ዩ። 

ክንዲ ንውሓት ናይ ጒታር ውን ይኸውን።

Staying Apart - Guitar (Tigrinya)


