
 

 

 
 

Amharic (አማርኛ) 
 

 

 

ህክምና ካርድ 

ለ COVID-19 
 
 
 

 
 

ብዙዎች ሰዎች COVID-19 ቫይረስን በቤታቸው መቆጣጠር 
ይችላሉ። አንዳንድ ሰዎች በCOVID-19 በጣም ሊታመሙ 
ይችላሉ።  COVID-19 ካለብዎት ለአጠቃላይ ሀኪምዎ/GP 
ወይም ለአገር አቀፍ ኮሮናቫይረስ እርዳታ መስመር በስልክ 1800 
020 080 መደወል፤ ይህም የእርስዎ: 

• እድሜዎ ከ65 ዓመት በላይ የሆነ 
• እርጉዝ ከሆኑ 
• አካለ ጉዳተኛ ከሆኑ 
• የጤና ችግር፤ ማለት እንደ የልብ በሽታ፤ ስኳር 

በሽታ ወይም ነቀርሳ ካለብዎት ነው። 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
ለአገር አቀፍ ኮሮናቫይረስ እርዳታ መስመር በማንኛውም 
የቀን ወይም የማታ ሰዓት በስልክ 1800 020 080 አድርጎ 

መደወል ይችላሉ። ለአስተርጓሚ ቁጥር 8 መጫን። 

በእርዳታ መስመር ላይ ያለ ሰው በCOVID ጤና ጥበቃ 
ለማድረግ፤ ይህም ባለዎት በሽታ ምልክቶችና ሌላ የጤና 
ሁኔታዎ ተመርኩዞ ማድረግ ስላለብዎ ትክክለኛ እንክብካቤን 
ይነግርዎታል።   

1. እቤት ሆኖ ከበሽታ ማገገም 
ያለዎት በሽታ ምልክቶች አነስተኛ ሲሆን በቤትዎ እራስዎን 
መንከባከብ ከቻሉ ነው። 

2. እቤት ሆኖ ከሀኪም ህክምና እንክብካቤ ማግኘት 
እቤት ለመቆየት በቂ ደህንነት እንዳለዎ፤ ነገር ግን ባለዎት በሽታ 

ምልክቶች ወይም ሌላ የጤና ችግሮች ምክንያት አጠቃላይ 

ሀኪም/GP በስልክ አድርጎ ይከታተልዎታል።  በስልክ ወይም 

በቪዲዮ አድርጎ ቀጠሮ ለማቀናጀት መደወል አለብዎ። የCOVID-

19 ህክምና ካስፈለግዎት በሀኪም ይወሰናል።  

3. እቤት ሆኖ ከሆስፒታል ለህክምና እንክብካቤ አቅርቦት 
እንክብካቤ ለሚያስፈልጋቸው በቁጥር አነስተኛ ለሆኑ ሰዎች 
በስልክ አድርጎ በሆስፒታል ሰራተኞች ክትትል ይደረጋል። ይህ 
እንደተቀናጀ በ 24 ሰዓታት ውስጥ የኩውንስላንድ ጤና ጥበቃ 
መልሶ ይደውልልዎታል። 
ላለዎት በሽታ ምልክቶች ወይም ህክምና ሁኔታ ለማጣራት እንዲረዳ 
መሳሪያ ሊላክልዎት ይችላል። 

4. ወደ ሆስፒታል መሄድ 
ከፍተኛ የበሽታ ምልክቶች ካለብዎ ወድ ሆስፒታል እንዲሄዱ 
ይነገርዎታል። የአገር አቀፍ ኮሮናቫይረስ እርዳታ መስመር 
ለአምቡላንስ በ 000 ሊያገኛችዎት ይችላል። 

የሚከተሉት ካለዎት በቀጥታ ለአምቡላንስ በስልክ 000 መደወል: 

• በቤት ዙሪያ በእግር ሲንቀሳቀሱም ቢሆን በደንብ መተንፈስ 
ካልቻሉ 

• ከ10 ደቂቃዎች በላይ የሚቆይ የደረት ህመም 
• ደም ቅልቅል መሳል 
• በጣም የድካም ስሜት ወይም መደንዘዝ (እራስን መሳት 

ወይም ከቁጥጥር ውጭ ሊሆኑ ይችላሉ) 
• ለራስህ እንክብካቤን ማድረግ አለመቻል ነው። 
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Stay informed at www.health.qld.gov.au  

COVID-19 ላለበት ማንኛውም ሰው ለሀኪም 
(GP) ወይም ለእርዳታ መስመር ማነጋገሩ 
ያስፈልጋል፤ ህመሙ እየተባባሰ ከመጣ በጤና 
ህክምና ማግኘት ትችላለህ።   
ያላቸው የበሽታ ምልክቶች ከ2–3 ቀናት በኋላ 
ካልተሻሻለ ወይም በጣም ከታመሙ 
ለእያንዳንዱ ሰው እርዳታ ያስፈልጋል። 
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Amharic (አማርኛ) ወቅታዊ መረጃ ጥቅምት/Oct 2022 ዓ.ም 

 
 
 
 

 

የCOVID-19 እንዳለብዎት ለሰው በስልክ አድርጎ መናገር።  
ካስፈለግዎት አስተርጓሚ እንዲቀርብ መጠየቅ። 

ማንኛውም ሰው ለአምቡላንስ መደወል ይችላል። በኩውንስላንድ 
ይህ ነጻ አገልግሎት ነው። አምቡላስ በመጥራት ህይወትዎን ማዳን 
ይቻላል። 

ከCOVID-19 ለማገገም ሆስፒታል መቆየት ከፈለጉ፤ በቤትዎ 
ሊንከባከብዎት የሚችል በቤተሰብዎ የሆነ ሰው ካለ ነው። 
የርስዎን ህጻናት ለሚንከባከብ የሚያምኑት ጓደኛ፤ ዘመድ 
ወይም የማህበረሰብ አባል ካለ መጠየቅ ይችላሉ። 

COVID-19 ህክምናዎች 

የCOVID-19 ህክምናዎች የሚቀርቡት በጣም ለመታመም በከፍተኛ ችግር 

ላይ ለሆኑት ሰዎች ነው። ህክምናዎቹ በክኒና ወይም ካፕሱል አድርጎ መዋጥ 

ይችላሉ። በሆስፒታል ውስጥ እንክብካቤ የሚደረግልዎ ከሆነ ህክምናው 

በክንድዎ ላይ በጠብታ ይሰጣል። 

COVID-19 ካለብዎት እና ይህ ህክምና ለእርስዎ ትክክለኛ ከሆነ ሀኪም ለ 

COVID-19 ህክምና ማዘዣ ወረቀት ሊሰጥዎ ይችላል። የታወቀ የጤና ችግር 

ካለብዎት ወይም እድሜዎ 70 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ በእነዚህ 

ህክምናዎች ሊጠቀሙ ይችሉ ይሆናል። 

በምርመራ ውጤት አወንታዊ  COVID-19 

ቫይረስ ከተገኘብዎት ወይም የበሽታ 

ምልክቶች  ክተፈጠረበት በአምስት ቀናት 

ውስጥ ህክምናን  መጀመር ይኖርብዎታል። 

ህክምናን ለማግኘት ማድረግ ያለብዎት: 

• በRAT ወይም PCR ምርመራ ቫይረሱ ካለብዎት  

• ለፋርማሲ የሚሰጥ የመድሃኒት ማዘዣ ከአጠቃላይ ሀኪምዎ/GP 

• የCOVID-19 መድሃኒቶች ላለው ፋርማሲ ማግኘት። ከዚያም ወደ 

ቤትዎ የሚያመጣ ወይም በቤተሰብ አባል ወይም ጓደኛ ከፋርማሲ 

ለሚወሰድ ይሆናል።  

 

እርዳታ የት እንደሚገኝ 
ላለዎት የሆነ በሽታ ምልክቶችን ለመቆጣጠር እርዳታ ከፈለጉ፤ 
ወይም ስለ COVID-19 ህክምና እንክብካቤ ምክር ከፈለጉ ለአገር 
አቀፍ ኮሮናቫይረስ እርዳታ መስመር በስልክ 1800 020 080 
መደወል። ለአስተርጓሚ ቁጥር 8 መጫን። እስኪገናኙ ድረስ 
ጥቂት ደቂቃዎች መጠበቅ ይኖርብዎት ይሆናል። እባክዎ ታካሚ 
ይሁኑ እና እንክብካቤ ይደረግልዎታል። 

ለነርስ ማነጋገር ከፈለጉ፤ በስልክ 13 HEALTH 13 43 
25 84 መደወልና ስለ COVID-19 ጤና ጥበቃ ምክር 
ቁጥር 1’ን መጫን። 

በRAT ምርመራ አወንታዊ ውጤት ማስመዝገብ፤ 
ምርመራ ለማካሄድ፤ ለክትባት ቀጠሮ ማስያዝ ወይም ስለ 
COVID-19 እገዳዎች መረጃ እርዳታ ለማግኘት በስልክ 
134 COVID 13 42 68 መደውል። 

ምግብ፤ መድሃኒት እና ሌላ አቅርቦቶችን ለማግኘት እርዳታ 
ከፈለጉ፤ ለማህበረሰብ ማገገሚያ ሆትላይን በስልክ 1800 173 
349 አድርጎ ማነጋገር ይችላሉ።  

የሚያስጨንቅዎ ከሆነ ወይም ለመቋቋም ከባድ ከሆነ፤ ለመድብለ 
ባህላዊ መገናኛ በስልክ1300 079 020 መደወልና በራስዎ ቋንቋ 
ከሆነ ሰው ጋር መነጋገር ነው። 

በድንገተኛ ችግር ጊዜ ሁልጊዜ ለአምቡላንስ በስልክ 000 አድርጎ 
መደወል።  

 
 
 
 
ለእነዚህ አገልግሎቶች 
በሚደውሉበት ጊዜ ለአስተርጓሚ 
ሲጠይቁ ያለክፍያ በነጻ ነው።   
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Stay informed at www.health.qld.gov.au  
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

