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ሕክምና ካርዲ 

ን COVID-19 
 
 
 

 
 

መብዛሕትኡ ሰባት ንናይ COVID-19 ቫይረስ ኣብ ገዝኦም 
ኾይኖም ክቆጻጸርዎ ይኽእሉ። ሓደሓደ ሰባት ብሰንኪ COVID-
19 ብጣዕሚ ክሓሙ ይኽእሉ።  COVID-19 እንተሃልዩካ 
ንሓፈሻዊ ሓኪምካ/GP ወይኻዓ ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ 
መስመር ብስልኪ 1800 020 080 ምድዋል፤ እዚ’ውን ንስኻ: 

• ዕድሚኻ ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኖ እሞ 
• ጥንስቲ እንተኾንኺ 
• ኣካል ጕድዓተኛ እንተሃልዩ 
• ጸገም ጥዕና ምሕላው፤ ማለት ከም ሕማም ልቢ፤ 

ሕማም ሽዃር ወይኻ መንሽሮ እንተሃልዩካ እዩ። 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ መስመር ኣብ ዝኾነ መዓልቲ 
ወይኻዓ ናቕትሪን ምሸት ሰዓት ንስልሊ 1800 020 080 
ጌርካ  

ምድዋል ትኽኣል። ንኣስተርጓማይ ቍፅሪ 8 ምጽቓጥ። 

ኣብ ሓገዝ መስመር ዘሎ ሰብ ብCOVID ሓለዋ ጥዕና ንምግባር፤ 
እዚ ማለት ብዘለኻ ሕማም ምልኽታትን ኻልእ ንዘለኻ ኵነታት 
ጥዕና ተበጊሶም ብዛዕባ ትኽኽለኛ ዝኾነ ምክንኻን የዘራርቡኻ 
እዮም። 

1. ኣብ  ገዛ ኾንኻ ካብ ሕማም ምጥዓይ 
ዘለኻ ሕማም ምልኽታት ውሑድ እንተኾይኑ እሞ ኣብ ገዣኻ 
ብባዕልኻ ምክንኻን እንተኺ እልኻ እዩ።  

2. ኣብ  ገዛ ኾይንካ ካብ ሓኪም ምክንኻን ምርኻብ 

ኣብ ገዛ ንምጻናሕ እኹል ድሕንነት እንተሃልዩኻ፤ 
የግዳስ ብዘለኻ ሕማም ምልኽታት ወይኻዓ ኻልእ 
ጸገም ጥዕና ሓፈሻዊ ሓኪም//GP ብስልኪ ጌሩ 
ይኸታተል እዩ።  ብስልኪ ወይ ብቪዲዮ ተጌሩ 
ቆፀሮ ንምድላው ክትድውል ኣለካ። ንCOVID-19 
ሕክምና ከድልየካ እንከሎ ሓኪም ይውስኖ።  

3. ኣብ  ገዛ ብምዃን ካብ ኣስበዳለ ሕክምና ምክንኻን ውህብቶ 
ምክንኻን ዘድልዮም ብቁፅሪ ውሑድ ዝኾኑ ብስልኪ ተጌሩ ብናይ 
ኣስበዳለ ሰራሕተኛ ሓልየት ምኽትታል ይግበረሎም።   ነዙይ 
ድሕሪ ምድላው ይህ ኣብ 24 ሰዓታት ውሽጢ ናይ ኩውንስላንድ 
ሓለዋ ጥዕና መሊሱ ይድውለልካ እዩ። 
ንዘለኻ ሕማም ምልኽታት ወይኻዓ ኻልእ ሕክምና ኵነታ ንምጽራይ 
ክሕግዝ መሳርሒ ክል ኣኸልካ ይኽእል እዩ። 

4. ናብ  ኣስበዳለ ምኻድ 
ከቢድ ሕማም ምልኽታት እንተሃልዩካ ናብ ኣስበዳለ 
ክትኸይድ ይሕበረካ እዩ። ናይ ሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ 
መስመር ናብ ኣምቡላንስ ብ 000 ከራኽበካ ይኽእል።  

በዚ ዝስ ዕብ  እንተሃልዩካ ብቐጥታ ንኣአምቡላንስ ብስልኪ 000 

ምድዋል: 
• ኣብ ገዛ ከባቢ ብ እግሪ ክትንቐሳቐስ እንከሎ እውን ብጽቡቕ 

ምትንፋስ ዘይምኽኣል 
• ልዕሊ 10 ደቒቕ ዝጸንሕ ሕማም ኣፍ ልቢ 
• ደም ዝተሓወሶ ምስዓል  
• ብጣዕሚ ናይ ድኻም ስሚኢት ወይኻዓ ምድንዛዝ 

(ውኔኻ ምስሓት ወይኻዓ ካብ ምቁፃር ወጻእ ክትኸውን 
ትኽእል) 

• ንባዕልኻ ሓልየት ምግባር ዘይምኻኣል እዩ። 

 

 

Page 1 of 2 

 
 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

COVID-19 ዘለዎ ሰብ ንሓኪም (GP) ወይኻዓ 
ንሓገዝ መስመር ከዘራርብ ከምዘለዎ፤ እሞ እቲ 
ሕማም እንዳገደደ ክመጽእ እንከሎ ብጥዕና 
ሕክምና ክረኽብ ይኽእል።  
ዘለዎም ሕማም ምልኽታት ድሕሪ ካብ 2 ክሳብ 3 
ማዓልታት እንተዘይተማሓሸ ወይኻዓ ብጣዕሚ 
እንተሓሚምካ ሕድሕድ ሰብ ሓገዝ ከምዘድልዮ 
እዩ። 
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COVID-19 ቫይረስ ከምዘለኻ ንሰባት ብስልኪ ጌርካ ምንጋር። 
ኣስተርጓማይ ክዳለወልካ እንተድልዩካ ምሕታት እዩ። 

ዝኾነ ሰብ ንኣምቡላንስ ምድዋል ይኽእል። ኣብ ኩውንሰላንድ እዚ 
ብናጻ ኣገልግሎት እዩ። ኣምቡላስ ንሕይወትኻ ምድሓን ትኽእል። 

ካብ COVID-19 ንክትሓዊ ኣስበዳለ ምጽናሕ እንተደሊኻ፤ ኣብ 
ገዛኻ ሓልየት ዝገብረልካ ዝኽእል ስድራቤት ኣባል እንተሃልዩ 
እዩ።  ንናትኻ ሕጻውንቲ ንምክንኻን ትኣምኖ መሓዛ፤ ዘመድ 
ወይኻዓ ናይ ማሕበረሰብ ኣባል እንተሃልዩ ምሕታት ትኽእል። 

COVID-19 ሕክምና 

ናይ COVID-19 ሕክምናታት ዝዳለዎ ብጣዕሚ ንምሕማም ብኸቢድ ጸገም 

ውሽጢ ንዘለዉ ሰባት እዩ። እቶም ሕክምናታት ብክኒን ወይኻዓ ካፕሱል 

ጌርኻ ምውሓጥ ትኽእል። ኣብ ኣስበዳለ ውሽጢ ሓልየት ዝግበረልካ 

እንተኾይንኻ እቲ ሕክምና ኣብ ኵርናዕ ኢድ ውስጥ ብጠብታ ይውሃብ 

እዩ። 

COVID-19 እንተሃልዩካ እሞ እዚ ሕክምና ን ኣኻ ትኽኽለኛ እንተኾይኑ እና 

ይህ ህክምና ለእርስዎ ሓኪም ንናይ COVID-19 ሕክምና ፈውሲ መእዘዚ 

ወረቐቲ ክህበካ ይኽ እል። ዝተፈልጠ ናይ ጥዕና ጸገም እንተሃልዩካ ወይኻዓ 

ዕድሜኻ 70 ዓመት ወይ ካብዚ ንላዕሊ እንተኾይኑ እሞ በዞም ሕክምናታት 

ክትርባሕ ትኽእል ይኸውን።  

ብመርመራ ውጽኢት ኣወንታዊ  COVID-

19 ቫይረስ  እንተሃልዩካ ወይኻዓ  ናይ 

ሕማም ምልኽታት ክፍጠር እንከሎ ኣብ 
ሓሙሽተ ማዓልታት ውሽጢ  ነቲ ሕክምና 

ምጅማር ኣለካ። 

ንሕክምና ንምርካብ ክትገብር ዘለካ: 

• ብናይ RAT ወይ PCR መርመራ ቫይረሱ እንተሓልዩካ 

• ንፋርማሲ ዝውሃብ ናይ መድሓኒት መእዘዚ ካብ ሓፈሻዊ 

ሓኪምኻ/GP 

• ንናይ COVID-19 ፈውሲታት ንዘለዎ ፋርማሲ ምርካብ።  

ሓገዝ ኣበይ ከምዝርኸብ 
ንዘለኻ ሕማም ምልኽታት ንምቁጽጻር ሓገዝ እንተደሊኻ፤ 
ወይኻዓ ብዛዕባ COVID-19 ሕክምና ምክንኻን ምኽሪ 
እንተደሊኻ ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ መስመር ብስልኪ 1800 
020 080 ምድዋል። ንኣስተርጓማይ ቍፅሪ 8 ምጽቓጥ። ክሳብ 
ትራኸብ ቍሩብ ደቒቕ ክትጽበይ ትኽእል ይኸውን። በጃኹም 
ከም ተሓካማይ ኹኑ እሞ ሓልየት ይግበረልኻ። 

ንነርሲ ክተዘራርብ እንተደሊኻ፤ ብስልኪ 13 HEALTH 
13 43 25 84 ምድዋልን ብዛዕባ COVID-19 ሓለዋ 
ጥዕና ምኽሪ ንቍፅሪ 1  ምጽቓጥ። 

ብRAT መርመራ ውጽኢት ቫይረስ እንተሃልዩ 
መምዝጋብ፤ መርመራ ንምግባር፤ ንክታበት ቆፀሮ 
ንምድላው ወይኻዓ ብዛዕባ COVID-19 ቐይዲታት 
መረዳእታ ሓገዝ ንምርኻብ ብስልኪ 134 COVID 13 
42 68 ምድዋል። 

መግቢ፤ ፈውሲን ኣቕርቦት ንምርካብ ሓገዝ እንተደሊኻ፤ ናብ 
ማሕበረሰብ ክሳብ ዝጥዕዩ ሆትላይን ብስልኪ 1800 173 349 
ጌርካ ክተዘራርብ ትኽእል። 

ትሻቐል እንተኾይንካ ወይኻአ ንምቑጽጻር ከቢድ እንተኾይኑ፤ ናብ 
ሕብረ ባህላዊ መራኸቢ ብስልኪ 1300 079 020 ምድዋል እሞ 
ብቛንቛኻ ምስ ዝኾነ ሰብ ምዝርራብ እዩ። 

ብህጹጽ ጸገም እዋን ኩልግዘ ንኣምቡላንስ ብስልኪ 000 አድርጎ 
ምድዋል። 

 
 
 
 
ነዞም ኣገልግሎታት ኣብ ትድውለሉ 
ግዘ ንኣስተርጓማይ ክትሓትት 
እንከሎ ብዘይ ክፍሊት ብናጻ እዩ።  
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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/

