
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

እኛ አሁን 'Amber' (ብርቱካን) ውስጥ ነን 
 

አምበር (ብርቱካናማ) ማለት በማህበረሰቡ ውስጥ የኮቪድ-19 ታማሚዎች ቁጥር ጨምሯል፣ ተጨማሪ ሰዎች በሆስፒታል ውስጥ አሉ ማለት 

ነው። የኲንስላንድ ከፍተኛ የጤና ሃላፊ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት አዲስ የጤና ምክር እንዲሰጥ ይመክራሉ። እርስዎንና በዙሪያዎ 

ያሉትን ሰዎች ከኮቪድ-19 ለመጠበቅ የጤና ምክሮችን መከተል አስፈላጊ ነው። 

 
በቤት ውስጥ ሲሆኑና በማህበራዊ ግንኙነት 1.5 ሜትር መራራቅ 
ካልቻሉ ጭምብል እንዲለብሱ ይመከራሉ። ይህ የሚያጠቃልለው፥ 

• • በስራ ቦታ 

• • የቤት ውስጥ አዳራሾች፣ ለምሳሌ የገበያ ማዕከሎች 

• • የቤት ውስጥ ማህበረሰብ ዝግጅቶች 

• • የአምልኮ ቦታዎች 

• • ስብሰባዎች፣ ለምሳሌ የሰርግ ወይም የቀብር ሥነ ሥርዓቶች። 

ጭምብል ማድረግ ያለብዎት፥ 

• • በጤና እንክብካቤ መስጫ ቦታዎች (የህክምና 
ዶከተሮች፣ ሆስፒታሎች፣ የአረጋውያን 

መንከባከቢያና የአካል ጉዳተኞች መጠለያ) 

• • በሕዝብ ማመላለሻ 

• • እድሜዎ ከፍ ካለ ወይም ከፍ ያለ ስጋት ካለብዎት 

• • በኮቪድ-19 በጣም የመታመም ዕድላቸው ከፍተኛ 
በሆነባቸው እንደ አዛውንቶች፣ የአካል ጉዳተኞችና በጣም 
የታመሙ ወይም የበሽታ መከላከል አቅም የሌላቸው ሰዎች 
ከሆናችሁ። 

 
በአሰሪዎ፣ በጤና ጥበቃ አቅራቢ፣ በምትጎበኟቸው ቦታ ወይም 
ቤተሰብ ከተጠየቁ ጭምብል ማድረግ አለብዎት። 

እርስዎ በተጨማሪ እነዚህን እንዲያደርጉ ይመከራሉ፥ 

• • ከታመሙ ቤት ይቆዩ 

• • የኮቪድ-19 ምልክቶች ካልዎት ፈጣን የአንቲጀን 

ምርመራ (RAT) ይውሰዱ 

• • በቤተሰብዎ ውስጥ ያለ አንድ ሰው በኮቪድ-19 

መያዙን ካረጋገጠ በየ 2 ቀኑ RAT ይውሰዱ። 

ነጻ የ RAT ምርመራ መሳርያዎች ለማግኘት ይገባዎ 
እንደሆነ ያረጋግጡ። 

• • የኮቪድ-19 ክትባቶችዎን በወቅቱ መውሰድዎን ያረጋግጡ 

• • እጅን አዘውትሮ መታጠብና ሳልና ማስነጠስን መሸፈን 

የመሳሰሉ ጥሩ ንጽህናን ይጠብቁ 

ተመርምረው ኮቪድ-19 እንዳለብዎት ከተረጋገጠ የሚከተሉትን ማድረግ 
አለብዎት፥ 

• • የርስዎን የ RAT ውጤት በኲንስላንድ ጤና ያስመዝግቡ። 

• • እስክታገግሙ ድረስና ምንም የኮቪድ-19 ምልክቶች 

እስከሌልዎት ድረስ እቤት ይቆዩ 

• • መጀመሪያ ተመርምረው አዎንታዊ ውጤት ካገኙ በኋላ ለ 7 
ቀናት ጭምብል ያድርጉ 

• • ከመጀመሪያው አወንታዊ የምርመራ ውጤት በኋላ ለ7 
ቀናት ሆስፒታሎችን፣ የአረጋውያን ወይም የአካል 
ጉዳተኞች መንከባከቢያን ከመጎብኘት ይቆጠቡ 

• • አብረዎት ለሚኖሩ ሰዎች የህመም ምልክቶችን እንዲከታተሉ 
ይንገሩ። 

 

 
የህመም ምልክትዎችዎን ወይም እቤትዎ ውስጥ እራስዎን በመንከባከብ ላይ እርዳታ ከፈለጉ እባክዎን ወደ ብሄራዊ 
የኮሮና ቫይረስ የእርዳታ መስመር በ1800 020 080 ይደውሉ (አስተርጓሚ ከፈለጉ አማራጭ 8 ን ይጫኑ)። 

በትራፊክ መብራቱ የተለያዩ ቀለሞች ውስጥ ያሉ ምክሮችን እንዲከተሉ በጣም ይመከራል። 
 

ቀይ ማለት በህብረተሰቡ ውስጥ ብዙ የኮቪድ-19 ስርጭት አለ ማለት ነው። 

 
አምበር (ብርቱካን) ማለት የኮቪድ-19 ስርጭት በህብረተሰቡ ውስጥ እየጨመረ ነው ማለት ነው። 

 
አረንጓዴ ማለት በህብረተሰቡ ውስጥ ብዙ የኮቪድ-19 ስርጭት የለም ማለት ነው። 

 
 

 

የሁሉንም ሰው ደህንነት ለመጠበቅ ስለረዱ እናመሰግናለን 
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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

