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ምክልኻል-ለበዳን ናይ ክንክን-ጽሬትን

ንዓኻ ምስ “ኮቪድ-19” ሒዝዎ ዝነበረ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ
ዝጸንሓካ
እዚ ሓበሬታ’ዚ ዝወሃበካ ዘሎ፡ ነቲ ናይ “ኮቪድ-19” ሕማም ዘስዕብ፥ ናይ “ኮሮና-ቪሩስ” መልከፍቲ ተቓሊዕካ ክትከውን ስለ
ትኽእል እዩ።
ብዙሕ ጊዜ እዚ ረኽሲ’ዚ፡ ቅልል-ዝበለ ሕማምን መጠነኛ ዝዀነ ናይ መገዲ-ትንፋስ ምልክት-ሕማም ዚገብር (ንኣብነት ከም
ጉንፋዕ፡ ምስዓልን ረስኒን) እዩ። ገለ-ገለ ሰባት ክብድ ዝበለ ናይ ምትንፋስ ሕማም ስለ ዝገብረሎም፥ ሕክምና ናይ ሆስፒታል
ምግባር የድልዮም’ዩ። ገለ ካልኦት ውን፡ ናይ ጭዋዳታት ቃንዛ፡ ቃንዛ-ጎሮር፡ ቃንዛ-ርእሲ ከምኡ ውን ተቕማጥ ዝተሓወሶ
ሽግራት-ከስዐ ይገብረሎም እዩ።
እቲ ካብ ጊዜ መልከፍቲ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ሕማም ዚጅምረካ እዋን፥ ካብ 2 ክሳብ 14 መዓልታት ኣቢሉ’ዩ ዚወስድ፥ እቲ
ኣዝዩ ልሙድ ግን 5 መዓልታት እዩ።
“ኮቪድ-19” ብነጠብጣብን ትንፋስን - ብምትንኻፍን’ዩ ዝተሓላለፍ። እዚ ማለት ድማ፡ በቲ ኣብ ምስዓልን ኣብ እንጥሾ
ምባልን፥ ካብቲ ሕሙም ብዚውጽእ ናይ ትንፋስ ሃፋ ይለግበካ። ብድሕሪኡ ድማ ብኢድን ብኻልእ ምትንኻፍን ኣቢሉ እቲ
ለበዳ ይተሓላለፍ።
ንናይ ገዛእ ርእስኻን ናይ ካልኦት ሰባትን ጥዕና ንምሕላው ንኽትገብሮም ንመኽረካ፡





ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ምልክታት ናይ ጉንፋዕ፥ ምስዓል፡ ረስኒ፡ ቃንዛ-ርእሲ፡ ቃንዛ-ጭዋዳታት፡ ናይ ምትንፋስሽግራት ወይ ውን ናይ ጣዕሚን ናይ ምሽታትን ስምዒታት ምጥፋእ ኣጋጢሙካ ከይህሉ ምቁማት።
ኣእዳውካ ብጥንቃቐ ምሕጻብ፡ ክትስዕልን ክትንጥስን ከሎኻ ኣብ መዓጽፎ ቅልጽምካ ወይ ኣብ ናይ ሓደ ጊዜ
ወረቐት ክትገብሮ።
ምልክት-ሕማም ዘይብልካ ክሳዕ ዝዀንካ፥ ከም ቀደምካ ስራሕካ ቀጽል፥ ኣብ ክንክን-ሕማም ወይ ሓልዮትኣረጋውያን ትሰርሕ ምስ ትኸውን ግን፥ ንወሃብ-ስራሕካ ለጊቡካ ከም ዘሎ ሓበሬታ ሃብ።
ኣየኖት’ዮም እቶም ኣድለይቲ ማሕበራዊ-ርክባት፡ ካብኣቶምከ ኣነየኖት ማሕበራዊ ርክባት’የ ሸለል ክብሎም
ዘድልየኒ ኢልካ ሕሰብ።
ምስ ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ካብ ምርኻብ ተቖጠብ።

ምልክታት-ሕማም ምስ ትርኢ






ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ቤትትምህርቲ ኣይትኺድ። ብጀካ’ቶም ኣብ ገዛኻ ምሳኻ ዚቕመጡ
ሰባት ውን ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትራኸብ። እንተ ወሓደ ንሓደ ሰሙን ወይ ክሳብ’ቲ ጥዕናኻ ብምሉኡ
ተመሊሱ፥ ክሳብ ብተኸታታሊ ንኽልተ መዓልቲ ካብ ምልክት-ሕማም ነጻ ትኸውን፥ ኣብ ገዛኻ ተወሸብ።
ኣብ “ኦስተርዮትላንድ” ህዝባዊ-መዝገብ ዝተጸሓፍካ ምስ ትኸውን፥ ምርመራ መታን ኺግበረልካ ብቐጥታ
ኣብ 1177.se ብምእታው ቆጸራ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ናብ ቤት ሕክምና እንተ ኼድካ ድማ፥ ኣብቲ
መጸበዪ ክፍሊ ኮፍ ካብ ምባል ተቖጠብ። ናብኡ ክትከይድ ከሎኻ ውን ህዝባዊ-መጐዓዚ ካብ ምትቃም
ተቖጠብ። ምስቲ ናትካ “ማእከል-ጥዕና” ውን ደዊልካ ምርመራ ንምግባርን ምኽሪ ንኽትሓትትን ትኽእል
ኢኻ። እዛ ደብዳበ እዚኣ ከም ዝተላእኸትልካ ድማ ንገሮም።
ሕክምናዊ-ክንክን ዘድልየካ ምስ ዚኸውን ግን፥ ናብ 112 ደዊልካ ብዛዕባ እዛ ደብዳበ እዚኣ ሓብሮም። እቲ
ዘሎካ ምልክታት-ሕማም ውን ንገሮም።

እንተ ደኣ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ምርመራ ተጌሩልካስ፥ “ብኮቪድ-19” ተታሒዝካ ከም ዝነበርካ ተረጋጊጹ ኔሩ፥ ከም
ብሓድሽ ምርመራ ምግባር ኣየድልየካን’ዩ፥ እቲ ምሕማም ክሳብ ዚሓድገካ ጥራይ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ። ካብኡ ዝሓለፈ
ግን፡ ነቶም ብዛዕባ “ኮቪድ-19” ኣብ ሕብረተሰብ ተዋሂቦም ዘሎዉ መምርሒታት ምስዓቦም ጥራይ’ዩ ዘድልየካ።
ብዛዕባ “ኮቪድ-19” ኣብ 1177.se ኣቲኻ ብዝያዳ ኣንብብ።
ኣድራሻ ቡስጣ
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