
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

ኣብ’ዚ እዋን ንሕና ኣብ ‘amber’ (ኣራንሺ) ዝሕብሩ መጠንቀቕታ ኣለና 
 

ኣምበር (ኣራንሺ) ሕብሪ ማለት ዝወሰኸ ቁጽሪ መልከፍታት ኮቪድ-19 ኣብ ማሕበረሰብን ዝያዳ ሰባት ከኣ ኣብ ሆስፒታል ኣለዉን ማለት’ዩ። 

ዋና ሓላፊ ጥዕና ኲንስላንድ ምልባዕ ኮቪድ-19 ደው ንምባል ሓድሽ ምኽሪ ጥዕና ክወሃብ ይመክር። ነብስኹምን ኣብ ዙርያኹም ዘለዉ ሰባትን 

ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ነዚ ምኽሪ ጥዕና ምኽታል ኣገዳሲ’ዩ። 

 
ኣብ ውሽጢ እንተሃሊኹምን 1.5 ሜ ክትረሓሓቑ 

እንተዘይክኢልኩምን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (ማስክ) ክትገብሩ 
ትምከሩ። እዚ ነዚኦም የካትት፥ 

• • ኣብ ስራሕ 

• • ሽፉናት ኣዳራሻት፣ ንኣብነት ማእከላት ዕዳጋ 

• • ኣብ ውሽጢ (ኣዳራሻት) ዝካየዱ ንጥፈታት ማሕበረሰብ 

• • ቦታታት እምነት 

• • ምትእኽኻባት፣ ንኣብነት መርዓታት ወይ ቀብሪታት። 

ማስክ ክትገብሩ ዘለኩም፥ 

• • ኣብ መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና (ጂፒ/ሓኪም 
ቤተሰብ፣ ሆስፒታላት፣ መእለዪ ዓበይቲን መንበሪ 

ስንኩላትን) 

• • ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ 

• • ብዕድመ ዝዓበኹም ወይ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ትርከቡ 
እንተኾይንኩም 

• • ንስኹም ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣዝዮም ክሓሙ ኣብ ዝለዓለ 
ተኽእሎ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት ኣብ ከባቢኦም ምስ ትህልዉ፣ 
ንኣብነት ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት፣ ስንክልና ዘለዎምን ኣዝዮም 
ዝሓመሙ ወይ ትሑት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት። 

 
ብኣስራሒኹም፣ ወሃቢ ክንክን ጥዕና፣ ትበጽሕዎ ዘለኹም ቦታ ወይ 
ስድራቤት ማስክ ክትሽፈኑ እንተተሓቲትኩም ከምኡ ክትገብሩ 
ኣለኩም። 

ንስኹም ብተወሳኺ ከም’ዚ ክትገብሩ ትምከሩ፥ 

• • እንተተጸሊእኩም ኣብ ገዛ ጽንሑ 

• • ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 እንተለኩም ቅልጡፍ 

መርመራ ኣንቲጀን (RAT) ግበሩ 

• • ሓደ ሰብ ኣብ ገዛኹም ተመርሚሩ ኮቪድ-19 እንተለዎ 

ንስኹም ኣብ ነብሲ ወከፍ 2 መዓልታት መርመራ RAT 
ግበሩ። 

ነጻ መመርመሪ መሳርሒታት RAT ክትረኽቡ 

ዝግበኣኩም እንተኾይኑ ኣብ’ዚ ተመልከቱ። 

• • ናይ ኮቪድ-19 ክታበታትኩም ኣብ እዋኑ ወሲድኩሞ ጽንሑ 

• • ከም ቀጻሊ ኣእዳውኩም ምሕጻብን ሰዓልኩምን ምህንጣስኩምን 
ምሽፋንን ዝኣመሰሉ ግቡእ ጽሬት ኣዘውትሩ 

ንስኹም ተመርሚርኩም ኮቪድ-19 እንተሃሊዩኩም ነዚ ክትፍጽሙ ኣለኩም፥ 

• • ውጽኢት መርመራ RAT ናትኩም ኣብ ክፍሊ ጥዕና ኲንስላንድ 
መዝግብዎ። 

• • ክሳብ ትሓውዩን ዝኾነ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 
ዝጠፍኣልኩምን ኣብ ገዛ ጽንሑ 

• • ፈለማ ተመርሚርኩም ምስ ተረኽበኩም ን7 መዓልታት ማስክ ግበሩ 

• • ድሕሪ’ቲ ቀዳማይ ኣወንታዊ ውጽኢት መርመራኹም ን7 
መዓልታት ናብ ሆስፒታል፣ መእለዪ ዓበይቲ ወይ መእለዪ 
ስንኩላን ምኻድ ኣወግዱ 

• • ምሳኹም ንዝነብሩ ሰባት ምልክታት ሕማም ክከታተሉ ሓብርዎም። 

 

 
ኣብ ምልክታት ሕማምኩም ወይ ኣብ ገዛ ነብስኹም ክትኣልዩ ሓገዝ እንተደሊኹም፣ ብኽብረትኩም ናብ ሃገራዊ መስመር ሓገዝ 
ኮሮናቫይረስ (National Coronavirus Helpline) ብ1800 020 080 ደውሉ (ኣስ/ተርጓሚ እንተደሊኹም ምርጫ ቁጽሪ 8 
ጠውቑ)። 

ኣብ'ዞም ዝተፈላለዩ ሕብሪታት መብራህቲ ትራፊክ ዝተዋህቡ ምኽሪታት ክትክተልዎም ብዝለዓለ መጠን ምኽሪ ይወሃበኩም። 

 
ቀይሕ ማለት ብዙሕ ዝርገሐ ኮቪድ-19 ኣብ’ቲ ማሕበረሰብ ኣሎ ማለት’ዩ። 

 
 

ኣምበር (ኣራንሺ) ማለት ዝርገሐ ኮቪድ-19 ኣብ’ቲ ሕብረተሰብ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። 
 

 

ቀጠልያ ማለት ብዙሕ ዝርገሐ ኮቪድ-19 ኣብ’ቲ ሕብረተሰብ የለን ማለት እዩ። 
 
 

 

ድሕነት ኩሉ ሰብ ንኽሕሎ ስለ ዝሓገዝኩም የቐንየልና 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

