ጽሑፍ ሓቅታት COVID-19 #2
ንዓማዊል ዝኸውን ሓበሬታ
እተመሓየሸ ሓበሬታ እተዘርግሓሉ ዕለት፥ 17 መጋቢት 2020
ብጆ ቱሀይ (Jo Toohey)፡ ላዕለዋይ ሓላፊ (CEO) ፍቓድ ተዋሂቡ
እዚ ጽሑፍ ሓቅታት’ዚ፡ ንዓማዊል The Benevolent Society ተባሂሉ እተዳለወ እምበር – ብተወሳኺ ክዝርግሕ ተባሂሉ
ዝተዳለወ ኣይኮነን።
ዕላማ’ዚ ጽሑፍ ሓቅታት’ዚ፡ ንጽልዋ ቫይረስ ኮሮና (COVID-19) ብዛዕባ ዝውሃብ ግብረ-መልሲ The Benevolent
Society ብዝምልከት ንዓማዊል ምኽሪ ምሃብ እዩ።

ቫይረስ ኮሮናን COVID-19ን እንታይ እዩ፧
ቫይረሳት ኮሮና፡ ንደቂ ሰባትን እንስሳታትን ከምዝሓሙ ኽገብሩ ዝኽእሉ እዮም። ገለ ገለ ቫይረሳት ኮሮና፡ ንጉንፋዕ ዝመሳሰል ሕማም
ዘስዕቡ ክኾኑ ከለዉ፡ ካልኦት ድማ ንሓደገኛ ዝኾነ ከቢድ ሕማም ምስትንፋስ (Severe Acute Respiratory Syndrome
(SARS)) ከምኡውን ሕማም ምስትንፋስ ማእከላይ ምብራቕ (Middle East Respiratory Syndrome (MERS)) ዘጠቓልል
ኣዝዩ ከቢድ ሕማማት ከስዕቡ ዝኽእሉ እዮም።
እዚ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና፡ ኣብ ዞባ ሁበይ፡ ቻይና እተበገሰ ኮይኑ፡ እቲ ለበዳ ሕማም ድማ ብCOVID-19 ይጽዋዕ።

ቫይረስ ኮሮና ብኸመይ ይላባዕ፧
እዚ ቫይረስ ኮሮና፡ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንኽላባዕ ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ፥
•
•
•

ተመሓላላፊ ሕማም ምስ ዘለዎ ሰበ ቀጥታዊ ጥቡቕ ምትንኻፍ ምግባር (እዚ ድማ ምልክታት ቅድሚ ምርኣዮም ንዝግበር
ምትንኻፋት ዘጠቓልል እዩ)
እተረጋገጸ ረኽሲ ሕማም ምስ ዘለዎ ዝስዕል ወይ ዝህንጥስ ሰብ ጥቡቕ ምትንኻፍ ምግባር፣ ወይ
እተረጋገጸ ረኽሲ ሕማም ዘለዎ ሰብ ምስ ሰዓለ ወይ ምስ ሃንጠሰ ንእተበከለ ኣቕሓ ወይ ዝባን ቦታታት (ከም መትሓዚ ኢድ
ማዕጾ ወይ ጣውላታት ዝኣመሰለ) ብምትንካፍ፡ ደሓር ድማ ንኣፍ ወይ ገጽ ምትንካፍ።

መብዛሕቱ ረኽስታት፡ ሰባት ምልክታት ምስ ኣርኣዩ ጥራይ ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ምልክታት’ዚ፡ ረስኒ፡ ሰዓል፡ ምሕርሓር ጐሮሮ፡
ድኻምን ሕጽረት ምስትንፋስን ከጠቓልል ይኽእል እዩ። ረኽስታት፡ ምልክታት ካብ ዘየርኣየ ሰብ ድማ ክመሓላለፍ ስለዝኽእል፡
ውጽኢታዊ ቊጽጽር ረኽስን ሓፈሻዊ ንጽሕናን ኽትግበር ኣገዳሲ እዩ።

ብሃገር ደረጃ፡ ነዚ ለበዳ ጠጠው ንምባል እንታይ ስጉምታት ይውሰድ ኣሎ፧
ዕለት 27 የካቲት፡ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ቀይድታት ጉዕዞ ብምግባር ከምኡውን ዓለምለኻዊ ለበዳ ንኸጋጥም ተኽእሎ ስለዘሎ ሃገራዊ
ምድላዋት ከምእተገብረ ብምርግጋጽ፡ እቲ ቫይረስ ናብ ኣውስትራልያ ንዝኣትወሉ ፍጥነት ከምዝዝሕል ዝገብር ተወሳኺ ስጉምታት
ንዝወሰደ ንሓድሽ ቫይረስ ኮሮና ዝኸውን ውጥን ህጹጽ ግብረ-መልሲ ጽላት ጥዕና ኣውስትራልያ (Australian Health Sector

Emergency Response Plan for Novel Coronavirus (COVID-19)) ኣበጊሱ። ኣብዚ ጽሑፍ ሓቅታት እተዋህበ ምኽሪ፡
ብሰብ-መዚ ጥዕና ኮመን ዌልዝን ክፍለ-ሃገርን ኣብ እተዋህበ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ እዩ።

ብዛዕባ መከላኸሊ ስጉምታት ዝምልከት ተወሳኺ ዝርዝራዊ ምኽሪ፡ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም (World
Health Organisation) ይርከብ እዩ።
COVID-19 ከምዘለኩም ነጸርታ እተገብረልኩም እንተኾይኑ ወይ እቲ ሕማም ከምዘለኩም ጥርጠራ ምስዝህሉ – ንኣባል ሰራሕተኛታት
The Benevolent Society ቀልጢፍኩም ሓብሩ። ኣገልግሎታት ክንህበኩም እንኽእለሉ ኣዝዩ ዝበለጸ መገዲ እንታይ ምዃኑ
ንኽንፈልጥ፡ ምሳኹም ኴንና ክንሰርሕ ኢና። ንስኹም ወይ ኣባል ስድራቤትኩም፡ በቲ ሕማም ነጸርታ እተገብረልኩም ወይ ኣብ ሆስፒታል
ደቂስኩም ትሕከሙ እንተልይኹም፡ እዚ ኣገልግሎታት’ዚ ክቛረጽ ከምዝግበር ብኽብረትኩም ተገንዘቡ።

ንስኹም ወይ ዝኾነ ኣባል ስድራቤትኩም ወይ መሓዛኹም፡ እተረጋገጸ ረኽሲ COVID-19 ምስ ዘለዎ ሰብ ምትንኻፍ
ከምዝገበርኩም ኣብ እተፈልጠሉ ግዜ፡ እቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና፡ ምኽሪ ንኽህበኩም ክውከሰኩም እዩ።
ንስኹም ወይ ኣባል/ላት ስድራቤትኩም፡ ምስ እተለኽፈ ሰብ ምትንኻፍ ድሕሪ ምግባርኩም ን14 መዓልታት ኣብ ገዛ
ንበይንኹም ተፈሊኹም ኽትቕመጡን ጥዕናኹም ክትትል ኽግበረሉን ዝኾነ ምልክታት እንተልይኩም ድማ ሓበሬታ ክውሃብን
ናይ ግድን እዩ።
እቲ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝግበር ምትሕልላፍ ቫይረሳት ኮሮና፡ ኣብ መንጐ’ቶም ኣብ ንሓድሕዶም ጥቡቕ ምትንኻፋት ዘለዎም
ሰባት ብሓፈሻ ዘጋጥም እዩ። ጥቡቕ ምትንኻፍ ሰብ፥ ከም ልሙድ እንተወሓደ ን15 ደቓይቕ ገጽ ንገጽ ምስ ሰብ ዝግበር ርክብ
ወይ ምስቲ እተለኽፈ ሰብ እንተወሓደ ን2 ሰዓታት ኣብ ሓደ ዕጹው ቦታ ምዃን ማለት እዩ።
ኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና፡ እቶም ረኽሲ COVID-19 ምስ ዘለዎም ናይ ቀረባ ርክብ ንዘለዎም ሰባት ክውከስ እዩ። እቶም እተለኽፉ
ሰባት፡ ዝኾነ ምልክታት ሕማም ዘማዕበሉ ምስዝኾኑ፡ ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመ ምልክታት ንምሕባር ንኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና ክድውሉ
ይግባእ።
ካብ መገሻ ወጻኢ ኣብ እተመለስክሉ እዋን፡ ንገዛእ ርእሰይ ኽግልል የድልየኒ ድዩ፧

The Benevolent Society፡ ንምኽሪ ክፍሊ ጥዕና ኣውስትራልያ (Australian Department of Health) ከምኡውን
ሰብ-መዝታት ጥዕና ክፍለ-ሃገር ይኽተል ኣሎ። ምስዚ ምኽሪ ብምትእስሳር፡ ነቶም ልዑል ሓደጋ ካብ ዘለዎ ቦታታት ተጓዒዞም
ምስ ዝመጹ ወይ በቲ ቫይረስ ምስ እተለኽፉ ሰባት ብዝተኣሳሰር ተበግሶታት ግትኣት (ክልከላ) ንኽውሰድ ዚገብር ኣዋጅ የውጽእ
ኣሎ።
ናብ ሃገራት ወጻኢ ተጓዒዝኩም እተመለስኩም እንተዄንኩም፡ ን14 መዓልታት ዝኸውን ግዜ ንገዛእ-ርእስኹም ኽትግልሉ
ይግባእ። ኣብ ገዛ ብምዃን ዝግበር ውሸባ/ግለላ ማለት፥
•
•
•
•

ከም ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ፡ ነቚጣታት ዕዳጋ፡ መውዓሊ ቆልዑ ወይ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝኣመሰሉ ህዝባዊ ቦታታት ኣይትኺዱ
ንዓኹም ዝኸውን ምግብን ካልእ ኣገዳሲ ነገራትን ንኸምጽኣልኩም ንኻልእ ሰብ ሕተቱ፣ ንሶም ድማ ኣብ ቅድሚ ማዕጸኹም
ገዲፎሙልኩም ይኺዱ
እቶም ምሳኹም ዝቕመጡ ኣባላት ስድራኹም እንተዘይኮይኑ - ኣጋይሽ ናብ ገዛኹም ኣይተእትዉ
ንኻልእ ኣባል ስድራ መታን ከይትለኽፉ፡ ኣብ ሓደ ክፍሊ ናይ ገዛኹም ጥራይ ኩኑ። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ health.gov.au
ርኸቡ።

ኣብ ገዛ ንገዛእ-ርእሶም ንዝግለሉ ዓማዊል ዝሕዝ ማእከላይ መዝገብ፡ ኣብ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት The
Benevolent Society ከምዝዕቀብ ክኸውን እዩ፣ ናይ Benevolent Society ጉጅለ ምሕድራ ቅልውላው (Crisis
Management Team) ካልኦት ቀንዲ ሰራሕተኛታትን ድማ ይጥቀሙሉ። እቲ መዝገብ፡ ነዚ ዝስዕብ ሓበሬታ
የጠቓልል፥

•
•
•
•
•

ስም ዓማዊል
እተዋህበ ኣገልግሎት
ቀንዲ ወኪል The Benevolent Society
ምጅማር ዕለትን ምኽንያት ግለላን
ናብ ስራሕ ክምለስ ትጽቢት ዝግበረሉ ዕለት።

ገዛእ-ርእሶም ኽግልሉ ዘድልዮም በዓል መን እዮም፧
ኣብ ዝሓለፈ 14 መዓልታት ብቫይረስ ኮሮና ከምእተለኽፈ እተረጋገጸ ሕማም ምስ ዘለዎ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ዝገበሩ ዓማዊል (እተረጋገጸ
ሕማም ምስ ዘለዎ ሰብ ድሕሪ ምርኻቦም ን14 መዓልታት ንገዛእ-ርእሶምም ኽግለሉ ይግባእ)።

ምስ’ዚ ጽሑፍ ሓበሬታ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ጸገማት ወይ ሕቶታት እንተልይኩም፡ ብኽብረትኩም ምስ ወኪል The
Benevolent Society ተዘራረቡ።
ተሌፎን 1800 236 762 ወይ ኢመይል፥ customercare@benevolent.org.au

