
ስሜቶቹ 
የበሽታው የመጀመሪያ ቀላል ምልክቶች 

ከባድ የሆነ ትኩሳት ወይም ከባድ የሆነ ሳል ከተሰማዎት የምግብ ጣእም አለመለየት 
ማንኛውንም የሽታ ስሜት አለመለየት የበሽታው ምልክት ሊሆን ይችላል ።

 
 

የህመሙ ከባድ ስሜት
ህመሙ ሳንባችንን ሊጎዳ ይችላል ወይም መተንፈሻ ባንቧችንንም 

ሊጎዳ ይችላል ወይም የአቅም ማጣት እና የድካም ስሜት ሊኖረው ይችላል ።

1 m

እጅዎን ቶሎ ቶሎ በሳሙና እና 

በአንቲባክ ማጽዳት ።

የህመም ስሜት 

ካሎት ከቤት አይውጡ ።

ጉዞ በሚያደርጉ ሰአት አካላዊ 

ርቀቶን በአንድ ሜትር ከእርሶም 

እብሮትም ከሚጓዘው ሰው 

ይጠብቁ ።

እባክዎን በማንኛውም ሁኔታ 

ላይ የፊት ማስክ መጠቀሞን 

አይዘንጉ ።

በሚያስነጥሱም ሆነ በሚያስሉ 

ወቅት እጆን በክርኖ ይያዙ ወይም 

የሶፍት ወረቀት ይጠቀሙ ። 

የህመም

የኮሮናን በሽታ ለመከላከል የሚረዱ ዘዴዎች

ምርመራ
ምርመራውን ማድረግ ያለባቸው ሰዎች ? 
 
1, ከላይ እንደተገለፀው ማንኛውም የአተነፋፈስ ችግር ያጋጠማቸው ለምሳሌ  
     ትኩሳት ፣ ወይም የኮሮና በሸታ ምልክት የታየባቸው ሰዎች ። 

2, በኮሮና በሽታ ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያለው ወይም በእየር ጉዞ በትከለከሉ  
     ዞኖች ላይ ከጉዞ የተመለሱ ሰዎች ለ10 ቀን ራሳቸውን እግልለው መቀመጥ  

     ይኖርባቸዋል ። 

3, ማንኛውም ሰው ድንገት በኮሮና ቫይረስ ተይዣለሁ ብሎ ጥርጣሬ ውስጥ ያለ 
     ሰውም ምርመራውን ማድረግ ይችላል ። 

*በኖርዌይ መንግስት በቀይ መስመር የተደረገባቸው ሃገሮች ጉዞ እንዳያደርጉ ይመከራሉ የበለጠ 
መረጃ ለማግኘት ከታች ያለውን ድህረ ገፅ ተጭነው ይመልከቱት ። www.fhi.no

እንዴት የህክምና እርዳታ ማግኘት እችላለሁ ። 
 
1, ድንገት ቢታመሙ ወይም የህክምና እርዳታ ቢፈልጉ ወይም በሌላ የህክምና  
     ምክር እገልግሎት ቢያስፈልጎት የግል ሃኪሞትን በስልክ ወይም በኤሌክትሮኒስ  
     ያናግሩ ። 

2, በሚኖሩበት ኮሙና የኢንተርኔትድህረ ገጽ ላይ ያለውን የወቅቱ የኮሮና  
     ምርመራ መረጃ ይመልከቱ ። ወደ ምርምራ ቦታ ከመሄዶ በፊት ቀጠሮ መያዝ 
     አለቦት። 

3, በቀጠሮው ሰዓት ወደ ምርመራው ማእከል እንደደረሱ ሀኪሞቹ አስፈላጊ የሆነ  
     መረጃ ምርምራው በጥንቃቄ እንደሚሰጦት ይነግሮታል ። ምርመራው በነጻ 
     ይሰጣል ። 

ለበለጠ መረጃ
ኪያ ኖርዌይ ድህረ ገጽ ይጎብኙ (መረጃው በ39 የተለያየ ሃገር ቋንቋ ተዘጋጅቷል ) ፡http://kianorge.no/covid-19 ● ወይም የኖርዌይ ጤና ሚኒስቴር የመረጃ ስልክ ቁጥር ፡ 81555015 (ከጠዋቱ 8፡00 እስከ 15፡ 30 ) መደወል እና መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ።

ናይ መወዳዕታ ግዜ ዝተሓደሰሉ፥ ጥቕምቲ 
30.2020

AMHARISK

የኮሮና ቫይረስ በሽታ
 መረጃ (ኮቪድ 19 )

የድንገተኛ ስልክ ቁጥር
• ድንገት ከፍተኛ ትኩሳት ወይም ድካም ያለው አተነፋፈስ 

ከተሰማዎ በፍጥነት የግል ሃኪም ጋር ወይም የድንገተኛ 

ህክምና ስልክ ይደውሉ 116 117 

• ህመሞ በጣም የከፋ ከሆነ ለአምቡላንስ ይደውሉ ስልክ 
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