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 ዝግጅት  

ለአመቻቾች የተዘጋጀ ማስታወሻ 
ጠቃሚ ምክሮች እና የጊዜ ሰሌዳ: 

ይህ ስልጠና ሲታቀድ ወቅቱን አስመልክቶ በአካባቢዎ የወጣውን መመርያ ለመከተል የተሳታፊዎችን ቁጥር መገደብ አስፈላጊ ነው፤፤ የስልጠናው 
መርሃ ግብር በሚካሄድበት ወቅት በተሳታፊዎች መሀል በሁሉም አቅጣጫ የ 2 ሜትር ያህል በቂ ቦታ/ክፍተት እንዳላቸው ያረጋግጡ፤፤ በቂ አየር 
ያለበት ክፍል ይጠቀሙ፤፤ በተጨማሪም ተሳታፊዎች ወደስልጠና ክፍል ከመግባታቸው በፊት ሙቀታቸውን  ይለኩ፡፡ እጃቸውን በሳሙና 
ለመታጠብ አመቺ የሆነ ቦታን ይምረጡ ወይም የእጅ ንጽህና መጠበቅያ (ሳኒታይዘር) ይስጧቸው፤፤ ለተግባር ልምምድ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን 
እና ራስን መከላከያ መሳርያዎችን በበቂ ሁኔታ ያቅርቡ፤፤  

የስልጠና ዘዴ: እያንዳንዳቸውን ለማጠናቀቅ ከ 1-2 ሰዓት የሚወስዱ 6 ሞጁሎች አሉ፤፤ ለእያንዳንዱ ክፍለ ጊዜ ከታች የተዘረዘረውን መሠረታዊ 
መመሪያ መከተል ይችላሉ: 

1. መክፈቻ:  በእያንዳንዱ ሞጁል መጀመሪያ ላይ በጥንድ እንዲወያዩ ጥያቄዎችን ይጠይቁ፤፤ (15 ደቂቃዎች) 
2. መመርያ: በእያንዳንዱ ሞጁል ውስጥ ያለውን መረጃ ከተሳታፊዎች ጋር ይገምግሙ፤፤ ይህንን ክፍል በፎቶግራፍ ዝግጅት ማቅረብ ወይም 

በውይይቶች ማካተት ይችላሉ፤፤ (30 ደቂቃዎች) 
3. ክህሎት/ ማቀድ:  በእያንዳንዱ ሞጁል መጨረሻ ተሳታፊዎች የክህሎት/ የእቅድ ክፍልን አብረው በጋራ ይሰራሉ፤፤ መመርያዎችን በአግባቡ 

መረዳታቸውን ያረጋግጡ፤፤ (ከ 30-60 ደቂቃዎች) 
4. ማጠቃለያ/መዝግያ: ተሳታፊዎች ክፍለ ጊዜውን በተመለከተ ሀሳባቸውን እንዲያጋሩ ወይም ለተጨመሩ ጥያቄዎች የሰጡትን መልሶች 

ይጠይቋቸው፤፤ (15 ደቂቃዎች) 

ለውይይት ፣ ልምምድ እና እቅድ ተጨማሪ ጊዜ ስለሚሰጥ የስልጠናው መርሃ ግብር ለ 1 ቀን ከግማሽ ቢሰጥ ይመከራል: 

የስልጠናውን መርሃ ግብር የተመለከተ አስተያየት  

ቀን ሰአት ርእስ 

ቀ
ን
 1
 

9:00-10:30 
 መግብያ    
 ሞጁል 1: የኮቪድ-19 አጠቃላይ ገለጻ 

10:30-10:45 የሻይ እረፍት  

10:45-12:00  ሞጁል 2: በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎችን መለየት  

12:00-1:00 የምሳ እረፍት 

1:00-2:30  ሞጁል 3: የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ጠቃሚ ባህርያት  

2:30-4:00  ሞጁል 4: ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት  

ቀ
ን
 2

 

9:00-10:30 
 እንኳን በደህና ተመለሳችሁ 
 ሞጁል 5: ኢንፌክሽንን መከላከልና መቆጣጠር  

10:30-10:45 የሻይ እርፍት 

10:45-12:00  ሞጁል 6: የአእምሮ ጤና እና ደህንነት 

12:00-1:00 የምሳ እረፍት 

1:00-3:00 አስፈላጊ ከሆነ እቅድ ለማቀድ ተጨማሪ ጊዜ 
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ጊዜው ውስን ከሆነ አማራጭ ለ1- ቀን የሚሆን የስልጠና መርሃ ግብር እንደሚከተለው ነው፡ 

የስልጠናውን መርሃ ግብር የተመለከተ አስተያየት 

ቀን ሰአት ርእስ 

ቀ
ን
 1
 

8:00-9:30 
 መግብያ    
 ሞጁል 1: የኮቪድ-19 አጠቃላይ እይታ 

9:30-9:45 የሻይ እርፍት 

9:45-11:00  ሞጁል 2: በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠሩ ሰዎችን መለየት 

11:00-12:30  ሞጁል 3: የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ጠቃሚ ባህርያት 

12:30-1:30 የምሳ እረፍት 

1:30-2:45  ሞጁል 4: ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት 

2:45-4:00  ሞጁል 5: ኢንፌክሽንን መከላከልና መቆጣጠር 

4:00-4:15 የሻይ እረፍት 

4:15-5:30  ሞጁል 6: የአእምሮ ጤና እና ደህንነት 

ሌላኛው አማራጭ ለ 3 ግማሽ ቀናት ሲሆን በየቀኑ ሁለት ክፍሎች ይቀርባሉ 
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 መግብያ    

ለህብረተሰብ ጤና ሠራተኞች የተዘጋጀ የሥልጠና ሞጁል 

የኖቭል ኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) በኢትዮጵያ  

የአለም ጤና ድርጅት በቻይና ውሃን ግዛት የሳምባ ምች በሽታ ወረርሽኝ እንደተከሰተ የሚገልጽ የማስጠንቀቅያ መልእክት እ.ኤ.አ.በታህሳስ 2019   
ደርሶት ነበር፤፤ በመቀጠልም በሽታው የተከሰተው ኮቪድ 19 የሚል ስያሜ በተሰጠው ከዚህ ቀደም በማይታወቅ አዲስ የኮሮናቫይረስ ዘር በሆነ 
በሽታ ሀምጪ ተህዋስ መሆኑን የቻይና መንግስት አረጋገጠ፤፤ የኖቭል ኮሮና ቫይረስ በሽታ ቀጥለው በተዘረዘሩት ምክንያቶች በፍጥነት ወደተላያዩ 
ድንበሮች በፍጥነት ሊሰራጭ ችሏል፤ 1) በፍትነት ተላላፊ በሽታ መሆኑ 2) አማካይ በበሽታው የተለከፈ ግለሰብ ምልክት የሚያሳይበት ጊዜ ከ 5-
6 ቀናት መሆኑ፤ ይህም ማለት ሰዎች ለበሽታው ከተጋለጡ በኋላ ምልክትም ሳይታይበቻውና መታመማቸውን ሳያውቁ ለረዥም ቀናት ሊቆዩ 
ይችላሉ፤፤    

እ.ኤ.አ. መጋቢት 2019 ዓ.ም የአለም ጤና ድርጅት ኮቪድ-19ን ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው ብሎ አውጀ፤፤ ሚያዝያ ወር ላይ በሽታው ከ210 በላይ 
ሀገራትን ያዳረሰ ሲሆን ከ 3 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎችን አጥቅቷል:: 

በኢትዮጵያ: ኢትዮጵያም መጋቢት 13፣ 2020 እ.ኤ.አ, የመጀመርያውን በኮሮና ቫይረስ በሽታ የተጠቃ ግለሰብ እንዳገኘች አሳወቀች፤፤ ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ መንግስት የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል በርካታ እርምጃዎችን ሲዎስድ ቆይቷል ፡፡ የሀገሪቱ የጤና መሰረተ ልማት ደካማ መሆን፤ 
የህብረተሰቡ አብሮ የመኖር ልማድ እንዲሁም በተለያዩ በሽታዎች ምክንያት የህብረተሰቡ በሽታን የመከላከል ብቃት ዝቅተኛ በመሆኑ በኢትዮጵያ 
በሽታው ከፍተኛ ቀውስ ሊያመጣ ይችላል ተብሎ ይታሰባል፤፤.  

የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ልዩ ሚና: በኢትዮጵያ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች በማህበረሰብ ጤና ዙርያ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ፤፤ 
በየአካባቢው ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች መሰረታዊ እና ጠቃሚ የጤና መረጃዎችን ያደርሳሉ እንዲሁም በማህበረሰቡ ተኣማኒ የጤና መረጃ 
ምንጭም ናቸው፤፤ በኢትዮጵያም ወረርሽኙ ከመስፋፋቱ ጋር ተያይዞ የጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች ለማህበረሰቡ የጤና መልእክትን ለማዳረስና 
የመከላከል ስራውን ለመስራት ቦታቸውን ይዘዋል፤፤ በተጨማሪም ከአካባቢው የጤና መምርያዎች ጋር በመሆን የበሽታ ቅኝት፤ አሰሳ እና ክትትል 
ተግባራትን ያግዛሉ፤፤  

የሰለጠኑ ተንከባካቢዎች የተለየ ሚና: በእድሜ የገፉ አዛውንቶች እና በተለያዩ ተጓዳኝ በሽታዎች ሲታመሙ የቆዩ ግለሰቦች (ለምሳሌ የልብ 
ህመም፤ የስኳር በሽታ ወይም ካንሰርን የመሳሰሉ) በተለየ መልኩ ለለኖቭል ኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ናቸው፤፤ ከተለያዩ ሀገራት የተገኙ መረጃዎች 
እንደሚያሳዩት እድሜያቸው ከ 60 በላይ የሆኑ እና በተጓዳኝ በሽታ የሚታመሙ ሰዎች ለከባድ ህመም እና ሞት ተጋላጭ ናቸው፤፤ በርግጥም 
በሌሎች ሀገራት የከፋ ወረርሽኝና ሞት የተከሰተው በእድሜ ገፋ ባሉ አዛውንቶች ላይ ነው፤፤ ሞትን ለመከላከልና እነኚህን ተጋላጭ የማህበረሰብ 
ክፍል ለመጠበቅ የሰለጠኑ ተንከባካቢዎች ኢንፌክሽን መከላከልና መቆጣጠር ላይ በበቂ ሁኔታ መዘጋጀትና መሰልጠን አለበት፤፤. 

ሞጁሎች: ይህ ማኑዋል  ስድስት የስልጠና ሞጁሎች ሲኖረው መከላከል እና መቆጣጠር ላይ ያተኩራል፤፤ በዋናነትም የጤና መልእክትን 
ማሰራጨት እና በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰቡን ክፍል መጠበቅ ላይ ያተኩራል፤፤  ሞጁሎችም የተዘጋጁት ተግባር ተኮር ክፍሎችን 
በማካተት ሲሆን በተለያዩ ክፍሎች ሰልጣኞች አዳዲስ ችሎታዎችን እቅድ የማቀድ ልምድን እንዲያካብቱ ያደርጋል፤፤   ሁሉም ሞጁል ለጤና 
ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እና ለሰለጠኑ ተንከባካበዎች የሚሆኑ ናቸው፤፤ ስልጠናውን በአካባቢው ካለው ሁኔታ እና ፍላጎት ጋር ማስማማት አስፈላጊ 
ነው፤፤    

ማስታዎሻ:  በአሁኑ ወቅት የኖቭል ኮሮና ቫይረስን ሊፈውስ የሚችል ምንም አይነት መድሀኒት ባለመኖሩ ትኩረት የሚሰጠው ስርጭቱን 
የመከላከል እና የመቆጣጠር ተግባር ላይ ነው፤፤ ምንም እንኳን ተመራማሪዎች ስለቫይረሱ ጥልቀት ለማወቅ እየጣሩ ቢሆንም እስካሁን ድረስ 
በደንብ አይታወቅም፤፤ ከጤና ተቋማት በየጊዜው የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ለማዳረስ መመርያዎች በየግዜው መሻሻል 
አለባቸው፤፤   
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 ተግባራዊ ስልጠና 

ሞጁል 1 

የኮቪድ-19 አጠቃላይ ገለጻ 

1. መክፈቻ ጥያቄዎች  

 ለየቡድኑ: ስለኖቭል ኮሮናቫይረስ ምን ያውቃሉ? በጣም ተጋላጭ የሆኑ 
የማህበረሰብ ክፍሎች የትኞቹ ናቸው? ከጉንፋን ጋር የሚመሳሰለውና የሚለያየው 
እንዴት ነው?  

 ለሁሉም ቡድኖች:  ስለ ኮቪድ- 19 ምን ዓይነት የተሳሳተ መረጃ ወይም ወሬ 
ሰምተዋል? ለሁሉም የተሳሳተ መረጃ ምላሽ መስጠት አስፈላጊ ነውን? 

2. ስለ ኮቪድ-19  

ኮቪድ 19 ሰዎችን በሚያጠቃ ኖቭል ኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ አጣዳፊ 
የመተንፈሻ አካል  በሽታ ነው (ሳርስ-ኮቭ-2 ወይም ኮቪድ-19 ለ 2019 (እ.ኤ.አ) የኮሮና 
ቫይረስ በሽታ)፤፤ የጤና ስርዓቶችን እና ኢኮኖሚዎችን በማናጋት በሽታው በዓለም ዙሪያ 
በፍጥነት ተሰራጭቷል፤፤  

የኢንኪዩቤሽን ጊዜ (incubation period): የኢንኪዩቤሽን ጊዜ ማለት አንድ ሰው 
ለበሽታ ከተጋለጠ ጀምሮ ምልክቶችን ማሳየት እስከሚጀምር ያለው ጊዜ ነው፤፤ ለኮቪድ-
19 አማካይ የኢንኪዩቤሽን ጊዜ ከ2 -14 ቀናት ቢረዝምም  በበሽታው በመጠቃትና 
ምልክት በሚታይበት ጊዜ  መሀል ያለው አማካይ ጊዜ ምንም ከ5-6 ቀናት ነው ፤፤ በሌላ 
አገላለጽ ሰዎች እንደታመሙ ከማወቃቸው በፊት ለብዙ ቀናት ተጠቅተው ሊቆዩ 
ይችላሉ፡፡ 

የበሽታው ክብደት: አብዛኛዎቹ የ ኮቪድ-19 ህመሞች መለስተኛ ወይም መጠነኛ ናቸው 
እናም ከቤት ሊታከሙት ይችላሉ ፡፡ በጣም የተለመዱ የሕመም ምልክቶች ትኩሳት ፣ 
የትንፋሽ ማጠር እና ደረቅ ሳል ናቸው፤፤ በከባድ ህመም የታመሙ ሰዎች ብዙውን ጊዜ 
ሆስፒታል የሚገቡ ሲሆን ተጨማሪ ኦክስጅንም ሊያስፈልጋቸው ይችላል፤፤   በጽኑ 
የታመሙ ግለሰቦች የመተንፈስ ችግር እና የአካል ክፍል መጎዳት ሊገጥማቸው ስለሚችል 
ከፍተኛ ክትትል ያስፈልጋቸዋል፤፤ ለተጨማሪ መረጃዎች በቀኝ በኩል ያለውን ሳጥን 
ይመልከቱ፤፤  
ተጋላጭ የማህበረሰብ አካላት:  ሁሉም ሰው በኮቪድ-19 ሊታመምና እያንዳንዱም ሰው 
በሽታውን ለሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፍ ይችላል፡፡ ሆኖም የሰዎች የዕድሜ እና የጤና 
ሁኔታ በከባድ ህመም የመታመም እና የሞት አደጋን ይጨምራል ፡፡ በተለይ በልብ 
በሽታ ፣ በስኳር በሽታ ፣ በከባድ የሳንባ በሽታ እና በካንሰር የተያዙ ሰዎች በተለየ መልኩ 
ለከባድ ህመም የተጋለጡ ናቸው ፡፡ ለተጨማሪ መረጃዎች በቀኝ በኩል ያለውን ሳጥን 
ይመልከቱ፤፤ 

3. የኮቪድ-19 እና እንፍሉኤንዛ ንጽጽር 

ተመሳሳይነታቸው:  ሁለቱም ሳል ፣ ትኩሳት ፣ የሰውነት ህመም እና ድካም የመሳሰሉትን 
የሚያስከትሉ የመተንፈሻ አካላት ህመም በመሆናቸው ኮቪድ-19 እና ኢንፍሉዌንዛ  
ተመሳሳይ የሆኑ ምልክቶችን ይጋራሉ፤፤ ሁለቱም በሽታዎች በንክኪ  እና ከመተንፈሻ አካላት 
በሚወጡ ፈሳሾች/ነጠብጣቦች ይተላለፋሉ። በዚህም ምክንያት እጅን በሳሙና መታጠብ 
እና የመተንፈሻ አካላት ንፅህናን መጠበቅ የመሳሰሉትን ተመሳሳይ የህዝብ ጤና መከላከያ 
መንገዶችን መተግበር ይመከራል (ለምሳሌ፤ በሶፍት ላይ ማስነጠስ ወይም በእጅ ክርን ላይ 
ማስነጠስ)  

ልዩነታቸው: ኮቪድ-19 የራሱ ባህሪዎች ያሉት አዲስ ቫይረስ ነው። በሁለቱ በሽታዎች 
መካከል ከሚታዩ ዋና ዋና ልዩነቶች ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው:  

 የኢንፍሉኤንዛ ኢንኪዩቤሽን ጊዜ አጭር ሲሆን በአማካይ በ2 ቀን ሊያልቅ የሚችል 
ሲሆን ከ 1-4 ቀን ሊቆይም ይችላል፤፤ የኮቪድ 19 ኢንኪዩቤሽን ጊዜ በአማካይ ከ 5-6 
ቀን ሲሆን ከ 2-14 ቀን ሊቆይ ይችላል ፤፤  

 በወቅታዊው መረጃ መሠረት ኮቪድ-19 ከጉንፋን ባነሰ መልኩ ሕፃናትን ሲያጠቃ 
በተለይም ከ 0 እስከ 19 ባለው የዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉት በጣም ከባድ ከሆኑ 
ችግሮች ሊተርፉ ይችላሉ፡፡  

በበሽታው ክብደት ዙርያ ቁልፍ መረጃዎች 

 በቻይና ከ 44,000 ታማሚ ሰዎች የተገኘው 
መረጃ የበሽታውን ከባድነት እንደሚከተለው 
ያሳያል: 
 ከመለስተኛ እስከ መካከለኛ: 81% 
 ከባድ : 14% 
 በጸና የታመሙ: 5% 

 

 አጠቃላይ ከታመሙት ሰዎች ውስጥ 
የሟቾች ቁጥር (case fatality rate) 
በመቶኛ ሲሰላ ከ 1-4 % ነው፤፤  ሆኖም  
በእድሜ  ለገፉ  አዛውንቶች  እና  
ተጨማሪ  ተጓዳኝ  በሽታ  ላለባቸው  
ግለሰቦች  ፐርሰንቱ  ከፍ  ይላል : :  

 ከቻይና የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው 
የሞት መጠን እድሜ ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር 
ይጨምራል ፡፡  

 
 እንዲሁም የሚከተሉት በሽታዎች ባሉባቸው 

ሰዎች የ ኮቪድ-19 ሞት መጠን ከፍ ብሏል፡
፡  

 የልብ ህመም: 10.5% 

 የስኳር ህመም: 7.3% 

 ሥር የሰደደ የሳንባ በሽታ: 6.3% 

 ካንሰር: 6% 
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 ሆኖም ኮቪድ -19 በእድሜ የገፉ አዛውንቶችን እና ስር የሰደደ ህመም ያለባቸውን ሰዎች ከኢንፍሉኤንዛ በላይ ሊያጠቃቸው ይችላል፤፤    

 ከኢንፍሉኤንዛ ይልቅ በኮቪድ-19 በሽታ ሆስፒታል ተኝተው ሊታከሙ የሚገባቸው ሰዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው፤፤ በዚህም ምክንያት 
በሽታው ብዙ ታማሚዎችን ሆስፒታል አስተኝቶ ለማከም በቂ አቅም የሌላቸውን ሀገራት የጤና ስርአት ጎድቷል፤፤ ስለዚህ ተጋላች ሰዎችን 
ለመጠበቅም ሆነ የጤና ስርአቱ እንዳይፈርስ/ እንዳይጎዳ ለመከላከል ካለው ጠቀሜታ አንጻር በሽታውን መከላከል ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡
፡ 

 በተጨማሪም የኮቪድ -19 መጠነ ሞት ከ 1 -4ፐርሰንት  (%) ሲሆን ከኢንፍሉኤንዛም በከፍተኛ ሁኔታ ይበልጣል (0.1%).   

4. የስጋት መንስኤዎች 

ወቅታዊነት: ብዙ ሰዎች ኮቪድ-19 ልክ እንደሌሎቹ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎች በሞቃታማ ወራትና የአየር ሁኔታ ይቀንሳል ብለው ተስፋ 
ያደርጋሉ፤፤ ቢሆንም ይህንን ግምት ሊደግፍ የሚችል በጥናት የተረጋገጠ መረጃ የለም፤፤ ቀዝቃዛ እና ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ያላቸው በተለያዩ 
ንፍቀ ክበባት የሚገኙ ሀገራትም ከበድ ያለ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ወረርሽኝ እንደተከሰተባቸው ተነግሯል (ለምሳሌ ኢኩዋዶር እና ብራዚል 
ሞቃታማ አካባቢ ሲገኙ በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ ተከስቶባቸዋል)፤፤  

ለነፍሰ ጡር ሴቶች ስጋት: ኮቪድ-19 በእርግዝና ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት የሚያሳይ በቂ መረጃ የለም፤፤ስለዚህም በአሁኑ ወቅት እርጉዝ 
ሴቶች በኮቪድ-19 በሽታ ለከባድ ህመም ተጋላጭ የመሆን ስጋት አለባቸው ተብለው አልተለዩም፤፤ 

በዘር ላይ የተመሠረተ ስጋት: ማንኛውም ሰው በኮቪድ-19 በሽታ ሊያዝና ወደ ሌሎች ሰዎች ሊያስተላልፍ ይችላል፤፤ ከ ዩናይትድ ሰቴትስ ኦፍ 
አሜሪካ የተገኘው መረጃ እንዳሳየው ከየትኛውም የዘር ግንድ ቢሆንም ሁሉም ሰው በኮቪድ-19 ምክንያት ለከባድ ህመም ወይም ሞት ተጋላጭ 
ነው፤፤ በእርግጥ ጥቁር አሜሪካኖች በአሜሪካ ውስጥ በበሽታው ከበድ ያሉ ችግሮች የመጠቃት ዕድላቸው ከፍተኛ መሆኑን አሳይተዋል ፣ 
ምናልባትም የድህነት መጨመር እና በቂ ያልሆነ የጤና አገልግሎት ምክንያት ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡  

በጾታ ላይ የተመሠረተ ስጋት: ወንድም ይሆን ሴት በእኩል ለበሽታው ተጋላጭ ናቸው፤፤ ቢሆንም ወንዶች ከበድ ላለ ህመም በጣም ተጋላጭ 
ናቸው፤፤ ከ ዩናይትድ ሰቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተገኘው መረጃ እንዳሳየው ሆስፒታል ተኝተው ከታከሙ ህመምተኞች ውስጥ 54.4 በመቶኛው 
ወንዶች ነበሩ፤፤  

ሌሎች የስጋት መንስኤዎች: ከዚህ ቀደም እንደተጠቀሰው እድሜ አንዱ አጋላጭ መንስኤ ነው፤፤ እድሜያቸው ከ60 በላይ የሆኑ ጎልማሶች ለከባድ 
ህመምና ሞት በጣም የተጋለጡ ናቸው፤፤ በተጨማሪም የቆየ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ሲሆኑ በተለይም የልብ 
ህመም፤ የስኳር ህመም፤ የሳንባ፤ የኩላሊት፤ የጉበት በሽታና ካንሰር የመሳሰሉት ካለባቸው በሽታው በጣም ይጸናባቸዋል፤፤ በጥናቱ መሰረት 
ከፍተኛ የደም ግፊት እና አላስፈላጊ ውፍረትም በሽታውን የሚያባብሱ ምክንያቶች ተብለው ተለይተዋል፤፤   

5. ሕክምና: ምንም እንኳን ተመራማሪዎች እያፈላለጉ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ከኮቪድ-19 የሚያድን መድሃኒት የለም፤፤ ቀለል ያሉ 
ምልክቶች/ህመሞች ቤት በመሆን ማከም ይቻላል፤፤ ሆሰፒታል ተኝቶ መታከም ሊያስፈልጋቸው የሚችሉት ሰዎች የመተንፈስ ችግርና የደረት 
ህመም የገጠማቸው ብቻ ናቸው፤፤ 

6. ክህሎት: ለተሳሳቱ አመለካከቶች እንዴት ምላሽ መስጠት እንደሚቻል  

ከሚያስከትላቸው ቀውሶች እና ስለበሽታው ብዙም ካለመታወቁ የተነሳ ስለ ቫይረሱ የሀሰት መረጃዎች በፍጥነት ይሰራጫሉ፤፤ ከነዚህ የተሳሳቱ 
አመለካከቶች መካከል አንዳንዶቹ የመከላከያ እርምጃዎችን ሊጎዱ ይችላሉ፤፤ ማህበረሰቡ የጤና ሠራተኞችን ለጤና መረጃ እምነት 
የሚጥልባቸውና ታማኝ የመረጃ ምንጭ አድርገው ስለሚሰሟቸው ለተሳሳቱ አመለካከቶች እንዴት ምላሽ እንደሚሰጡ ማወቁ ለእነርሱ አስፈላጊ 
ነው ፡፡ 

አቅጣጫዎች: ከቡድን አጋር ጋር በመሆን አንድ ሰው እንደ ማህበረሰብ አባል ሆኖ ሌላኛው ደግሞ የጤና ባለሙያ ሆኖ የሚከተለውን ይለማመዱ፤
፤ለእያንዳንዱን የተሳሳተ ግንዛቤ ተግቢ መልሰ ስጥ፤፤ ሌላውን ሰው ለማረም ምን ማለት ትችላለህ? እያንዳንዱን ሚና ተራ በተራ ያከናውኑ፤፤    

ለተሳሳቱ አስተሳሰቦች እንዴት ምላሽ መስጠት እንደሚቻል 

ምን ትላለህ? 

“ኮሮና ቫይረስ እንደ ጉንፋን ነው ስለዚህ መጨነቅ አያስፈልገንም”  

“ኮቪድ-19 በጣም አደገኛ በሽታ ነው! ግማሾቻችን መሞታችን አይቀርም” 

“በአውሮፓ ውስጥ ብዙ ሰዎች የሞቱት እዚያ ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው፤ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሞቃት አገራት ላይ ጉዳት አይኖረውም” 

“አፍሪካውያን በኮሮና ቫይረስ እንደማይታመሙ ሰምቻለሁ” 

“የ 70 ዓመት አዛውንት ብሆንም ጤናማ እንደሆንኩ ይሰማኛል! ስለ ኮሮና ቫይረስ መጨነቅ አያስፈልገኝም.” 

“አዎ የታመመ ሰው ጋር ነበርኩ ፣ ነገር ግን ህመም እየተሰማኝ ስላልሆነ ቤት መቆየት አያስፈልገኝም” 

“ሁሉም ሰው አሁን በቫይረሱ ቢያዝ ይሻላል ፣ ከዝያም ሁላችንም በሽታውን መከላከል እንችላለን” 

“ሻይ፤አልኮል ወይም ባህላዊ መድሀኒት መጠጣት ከበሽታው እንደሚፈውስ ሰምቻለሁ፤፤”  

ተጨማሪ: ስለ ኮሮና ቫይረስ ምን ምን ሌሎች የተሳሳቱ አመለካከቶችን ሰሙ? ከቡድኑ ጋር ያጋሯቸው እና ተገቢውን ምላሽ ተወያዩ፡፡  
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 ተግባራዊ  ሥልጠና 

ሞጁል 2 

የኮሮና ቫይረስ ተጠርጣሪዎችን መለየት 

1. መክፈቻ ጥያቄዎች  

 ለየቡድኑ: የ ኮቪድ-19 የተለመዱ ምልክቶች ምን ምንድ ናቸው? በማህበረሰብዎ ውስጥ የእነዚህ ምልክቶችን መጨመር አይተዋል? አንድ 
ሰው የሕክምና እርዳታ ማግኘት ያለበት መቼ ነው? 

 ለሁሉም ተሳታፊዎች/ቡድኖች : ከዚህ በፊት የሆነን ሰው ኮሮና ቫይረስ እንዳለበት መርምረዋል? ምን ምን ጠየቁት? ሰዎችን ኮቪድ-19 
እንዳለባቸው ማጣራቱ አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?  

2. የበሽታው ምልክቶች 

ምልክት የማያሳዩ ታማሚዎች: በአሁኑ ወቅት የኮቪድ-19 በሽታ ካለባቸው ሰዎች ውስጥ በቁጥር ባይታወቅም ብዙ ፐርሰንት የሚሆነው ምንም 
ምልክት አያሳይም (ምንም ምልክት የማያሳይ የኮሮናቫይረስ ተጠቂ ነው)፤፤ ምልክት የማያሳዩ ሰዎች ስለማይመረመሩ የምርመራ ቁጥር 
ውሂብ/መረጃ በጣም የተለያየ ነው፤፤ ነገር ግን የኢንኩቤሽን ጊዜው ረጅም በመሆኑ ምልክት የማያሳዩ ሰዎችም ዘግይቶ ሊጀማምራቸው ይችላል፤
፤ 

የተለመዱ ምልክቶች: ምልክቶቹ ለቫይረሱ ከተጋለጡ በኋላ ከ2-14 ባሉት ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ፡፡ አብዛኛዎቹ ምልክቶች ቀለል ያሉ 
ናቸው፤፤ ከቻይና በተገኘው መረጃ መሠረት በጣም የተለመዱት የሕመም ምልክቶች (> 10%)፡-   

 የተለመዱ የ ኮቪድ-19 ምልክቶች 

60-90% ትኩሳት ፤ ደረቅ ሳል 

30-60% ድካም፣  አክታ መጀመር 

10-30% የትንፋሽ ማጠር፤ የጡንቻ ወይም የመገጣጠምያ ህመም፤ የጉሮሮ ህመም፤ የራስ ምታት፤ ብርድ ብርድ ማለት 

ሌሎች በጊዜያዊነት ጣዕም መለየት ወይም ማሽተት አለመቻል 

የሳምባ ምች: አንዳንድ ሕመምተኞች በ ኮቪድ-19 ምክንያት ከመለስተኛ እስከ ከባድ የሳምባ ምች በሽታ ሊይዛቸው ይችላል እንዲሁም 
ሳንባዎቻቸው በፈሳሽ ይሞሉና መተንፈስ የበለጠ ከባድ ሊሆንባቸው ይችላል፡፡ እንደ እድል ሆኖ ብዙ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ችግር ሳይገጥማቸው 
ከሳንባ ምች ያገግማሉ። 

ከባድ ምልክቶች: ምንም እንኳን የአብዛኛዎቹ ተጠቂዎች ምልክቶች ቀለል ያሉ ቢሆኑም ከ15-20% የሚሆኑት ታማሚዎች ከ 8-12 ቀናት በኋላ 
በፍጥነት ሊበረታባቸው እና ሆስፒታል መተኛት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ለእነዚህ ታማሚዎች የሳንባ ምቹ በጣም ከባድ ሊሆንባቸው እና 
የረጅም ጊዜ የሳንባ ጉዳት እና የመተንፈስ ችግር ሊያስከትል ይችላል፤፤ በከባድ ህመም የታመሙት ተጨማሪ ኦክስጅን ሊፈልጉ ይችላሉ፡፡ 

በጣም ከባድ ምልክቶች (Critical Symptoms): አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ህመም ሲንድሮም (ARDS) ፣ የሳንባ መጎዳት አይነት ሲሆን በጸና 
በታመሙ ሰዎች ላይ  ሊከሰት ይችላል። የሳንባ ችግር ያጋጠማቸው ህመምተኞች በእራሳቸው መተንፈስ ስለማይችሉ ቨንትሌተር ወይም አጋዥ 
ስው ሰራሽ መተንፈሻ ሊያስፈልጋቸው ይችላል፤፤ አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት ህመም ሲንድሮም ለሞት የሚዳርግ ሲሆን በሕይወት የሚተርፉትን 
በሽተኞች በሳንባዎቻቸው ላይ ዘላቂ ጉዳት ሊያስከትልባቸው ይችላል፤፤ በኮቪድ-19  የሚከሰት ሌላኛው ችግር ደግሞ የደም መመረዝ (sepsis) 
ሲሆን ፣ ይህም የሚመጣው ኢንፌክሽኑ ወደ ደም ዝውውር ሲሰራጭ ነው፡፡ የደም መመረዝ (Sepsis) የውስጥ አካላት ሥራ ማቆምን ሊያስከትል 
ይችላል፤፤ በአጠቃላይ ከ1 -4% በመቶኛ የሚገመተው ታማሚ ሊሞት ይችላል፤፤  
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የሕክምና ክትትል መቼ 
እንደሚያስፈልግ: 

አብዛኛዎቹ የኮቪድ-19 
ህመሞች ቀለል ያሉ እና 
ከቤት ሊታከሙ 
የሚችሏቸው ናቸው፤፤ 
ሆኖም አንድ ሰው 
ቀጥለው የተዘረዘሩት 
ምልክቶች ካለበት ወደ 
ህክምና መሄድ አለበት፡  

 የመተንፈስ ችግር 

 የደረት ህመም 
ወይም ግፊት 

 ከዚህ በፊት 
ያልነበረ ግራ መጋባት  

 ሰማያዊ የሆነ የከንፈር ወይም የፊት ቀለም (አይን አካባቢ) 

 ለመንቃት አለመቻል ወይም ንቁ አለመሆን  

3. የኮሮና ቫይረስ ህመም ተጠርጣሪዎች ልየታ 

የበሽታ ቁጥጥር ማለት የበሽታ ስርጭትን ለመቆጣጠር እና ታማሚን በመለየት፤ ሪፖርት 
በማድረግ እና አስፈላጊውን ምላሽ በመስጠት በሽታው ሊያመጣ የሚችለውን ተጽኖ 
ለመቀነስ የሚከናወን አስፈላጊ ተግባር ነው፤፤Surveillance (ዳሰሳ) ተጠርጣሪዎችን 
ለመለየትና ለመከታተል አስፈላጊ መሳርያ ነው፤፤ የኮቪድ-19 በሽታን መለያ መስፈርት 
(Case definitions) በግራ በኩል ባለው ሳጥን ይገኛል፤፤   

አንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ ከተለየ ወዲያውኑ ለወረዳው ፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድን (RRT) 
ወይም ወደ ጤና ጣቢያ ይደውሉ፤፤ ከዝያም የፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድኑ እስከሚመጣ 
ድረስ ተጠርጣሪውን ከሌሎች የቤተሰብ አባላት እንዲለይ ያድርጉ፡፡  

የንክኪ ዱካ ፍለጋ: ተጠርጣሪዎች በሚታወቁበት ጊዜ የፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድኑ የንክኪ 
ዱካ ፍለጋ ያደርጋል፡፡ የንክኪ ዱካ ፍለጋ (Contact tracing) ማለት በበሽታው 
ከተያዘው ሰው ጋር ተገናኝተው ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ለመከታተል እና ከዚያ 
በበሽታው የመያዝ እድላቸውን ለማጣራት የሚደረግ ሂደት ነው ፡፡ ንክኪ አላቸው 
ተብለው የሚለዩት ግለሰቦች ከአንድ ተመሳሳይ ቤት የመጡ ሰዎች እንዲሁም 
ከታማሚው ጋር አካላዊ ግንኙነት የነበራቸው (እጅ በመጨባበጥ) እንግዶች ወይም 
የሚታወቁ ሰዎች ወይም ከ 15 ደቂቃ በላይ በታማሚው አቅራቢያ (ከ2 ሜትር ርቀት 
በታች) መቆየታቸው የተረጋገጡ ናቸው፡፡ የጤና ባለሙያዎችም ታማሚውን ያለ 
ቅድመ-ጥንቃቄ (ራስን መከላከያዎችን ሳይጠቀሙ) ካከሙ ምርመራ ማድረግ 
ያስፈልጋቸዋል፤፤  

ከታማሚዎች ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች ክትትል: የቅርብ ግንኙነት የነበራቸው ለ 14 
ቀናት በንቃት ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል፤፤ ስለአደጋው ሊመከሩ እና የበሽታ 
ምልክቶችን እንዲከታተሉ መደረግ አለባቸው፡፡ በ 14ቱም ቀናት ውስጥ ስብሰባዎችን 
አለማድረግ እና በተቻላቸው መጠን ቤታቸው መቆየት አለባቸው ፡፡ በተለይም 
ከአረጋውያን እና ከሌሎች ተጋላጭ አካላት ጋር እንዳይገናኙ መጠንቀቅ አለባቸው ፡፡ 
ሌሎች ሰዎችን ካገኙ ወይም ወደ ውጭ ከወጡ ጭምብል ማድረግ አለባቸው፡፡ንክኪ 
የነበራቸው ሰዎችም ምልክቶችን ካሳዩ እራሳቸውን መለየት እና ወደአካባቢው ተቋም 
መደወል አለባቸው፡፡ 

መለየት/መመርመር: መለየት (Screening) የጤና ባለሙያዎች የተጠረጠሩ ግለሰቦችን 
ለመለየት የሚጠቀሙበት መንገድ ነው፤፤ በተለይም በጤና ተቋማት እና በእንክብካቤ 
መስጫ ቤቶች ውስጥ በጣም አስፈላጊ ሲሆን በሽተኞች ፣ ጎብኝዎች ፣ ሰራተኞች እና 
ተላላኪዎች ምርመራ ሊደረግባቸው ይገባል፤፤ ማጣራት/መመርመር የግለሰቡን የሙቀት 
መጠን መለካት እና ምልክቶቹ እንዳላባቸው ወይም ለ ኮቪድ-19 የተጋለጡ 
መሆናቸውን ለማረጋገጥ ጥያቄዎችን መጠየቅን ያካትታል።  

ለዳሰሳ (Surveillance) የሚሆኑ ምክረ ሀሳቦች :  በማኅበረሰብዎ ውስጥ የበሽታ 
ክትትል እና ቁጥጥር እያደረጉ ከሆነ እራስዎን እና ሌሎችን ለመጠበቅ የሚከተሉትን 
ለማድረግዎ እርግጠኛ ይሁኑ: 

 እንደ ንፁህ ጭምብል እና ጓንት ያሉ የግል መከላከያ መሳሪያዎችን (PPE) ያድርጉ  

የኮቪድ-19 በሽታን መለያ መስፈርት (Case 
Definitions) 

ማህበረሰብን መሰረት ላደረገ ሪፖርት 

 በበሽታው ተጠርጣሪ - የመተንፈስ ችግር፤ 
ትኩሳት ፣ ሳል ወይም እንደ ጉንፋን ያለ 
በሽታ የታየበት ሰው  

ጤና ተቋማትን መሰረት ያደረገ ሪፖርት 

 በበሽታው ተጠርጣሪ - ትኩሳት (>38℃) 
ወይም ከዚህ በፊት የማተኮስና የመተንፈሻ 
አካላት በሽታ ምልክቶች ከታዩበት፤ ለምሳሌ 
ሳል፤ የትንፋሽ ማጠር የመሳሰሉ 
እናም 

 የበሽታው ምልክት ከመጀመሩ 
በፊት ባሉት 14 ቀናት ውስጥ 
ኮቪድ-19 በህብረተሰቡ ውስጥ 
በሽታው መሰራጨቱን/ 
አካባቢያዊ ከሰው ሰው 
መተላለፍን ሪፖርት ካደረገ 
አካባቢ የተደረገ የጉዞ ታሪክ ካለ 

 ወይም በምርመራ ላይ ካለ ወይም 
ከ ኮቪድ-19 መያዙ ከተረጋገጠ 
ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ካለ 

 ወይም ያለምንም ተጨማሪ 
ምርመራ በሆስፒታል ተኝቶ 
ለመታከም የሚዳርግ ከባድ 
አጣዳፊ የመተንፈሻ አካላት በሽታ 
ምልክቶች ከታዩ  
 

 በበሽታው ተይዞ ሊሆን የሚችል 
(ይሆንታዊ)፡ በኮቪድ-19 ተጠርጣሪ ሆኖ 
የምርመራ ውጤቱ ያልተረጋገጠ  

 ወይም ምርመራ ሊደረግለት 
ያልተቻለ ግለሰብ  

 በሽታው እንዳለበት የተረጋገጠ - የበሽታው 
ምልክት ታየም አልታየም፤ በላቦራቶሪ 
ምርመራ በኮቪድ-19 መያዙ የተረጋገጠ 
ግለሰብ ማለት ነው፤፤  

 ንክኪ ያላቸው- ከኮቪድ-19 ታማሚ ግለሰብ 
ጋር ከሚከተሉት በአንዱ መንገድ ንክኪ 
ያለው: 

 በጣም መቀራረብ (ከ2 ሜትር 
በታች) ከ15 ደቂቃ በላይ አብሮ 
መሆን 

 ቀጥተኛ አካላዊ ንክኪ (ለምሳሌ፤ 
እጅ ለእጅ መጨባበጥ) 

 ቀጥተኛ እንክብካቤ 
(ታማሚውን) 

 

ተጠርጣሪ ሲያገኙ ለሚከተሉት ጥቆማ ያድርጉ… 

 ለወረዳው ፈጣን ምላሽ ሰጪ ቡድን 
 በአቅራብያ ለሚገኝ ጤና ተቋም  
 ኢ.ሕ.ጤ.ኢ(EPHI)- 8335, 952 
 አማራ- 6981 
 ትግራይ- 6244 
 አፋር- 6220 
 ሶማሊ- 6599 
 ሃራሪ- 6864 
 ድሬ ዳዋ- 6407 
 ኦሮሚያ- 6955 
 የደ.ብ.ብ. ሕ- 6929 
 ጋምቤላ- 6184 
 ቤኒሻንጉል ጉሙዝ- 6016 
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 በቤቱ በር ላይ ቁምና ተራ በተራ አንድ አንድ እየሆኑ ለመመርመር እንዲመጡ ጠይቅ  
 በሰዎች መካከል አካላዊ ርቀት መጠበቁን ያረጋግጡ  
 በሩን በእጅዎ ላለመንካት ይሞክሩ 
 በቤት ውስጥም ሌሎች ቁሳቁሶችን ላለመንካት ይሞክሩ/አይንኩ 
 ደህንነትዎ የሚያሳስብ ከሆነ የፖሊስ መኮንን ይያዙ እና አካላዊ ርቀትን እንዲያስጠብቅ ያድርጉ  

4. ክህሎት: የኮቪድ-19 ታማሚዎችን እንዴት መለየት እንዳለብን 

አቅጣጫ: ከቡድን አጋሮ ጋር በመሆን የሚከተሉትን መመርመርያ/መለያ ጥያቄዎችን ይለማመዱ፤፤ አንድ ሰው እንደ ማህበረሰብ አባል ሆኖ 
ሌላኛው ደግሞ የጤና ባለሙያው ሆኖ የሚከተለውን ያድርጉ፤፤ ሚናዎችን በመቀያየር የተለያዩ መልሶችን እና ሁኔታዎችን ይለማመዱ፤፤ 

 በአለፉት 14 ቀናት ውስጥ ሰውዬው ኮቪድ-19 ወደሚኖርበት አካባቢ ተጉዞ ነበር?  

              አልተጓዘም 

 

 
     አዎ 

 

በኮቪድ-19 መያዙ የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ 
ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው? 

 በኮቪድ-19 መያዙ የተረጋገጠ ወይም የተጠረጠረ 
ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበራቸው? 

    የላቸውም 

 

አዎ  የላቸውም አዎ 

ግለሰቡ ትኩሳት ፣ ሳል ወይም ሌሎች የ 
ኮቪድ-19 ምልክቶች አሉበት? 

 ግለሰቡ ትኩሳት ፣ ሳል ወይም ሌሎች የ 
ኮቪድ-19 ምልክቶች አሉበት? 

 ግለሰቡ ትኩሳት ፣ ሳል ወይም ሌሎች የ 
ኮቪድ-19 ምልክቶች አሉበት? 

   የለበትም 
 

የለበትም አዎ       አዎ 

ዝቅተኛ አደጋ፤ ስለ ኮቪድ-19 
አደጋ እና ስለ ምልክቶች 

ንገራቸው፤፤ እንደ እጅ መታጠብ 
እና ማህበራዊ መራራቅ የመሳሳሉ 
የመከላከያ ባህሪያትን ይንገሩት 

 ክትትል ሊደረግለት የሚገባ፤ በተቻለ መጠን ለ 
14 ቀናት በቤት ውስጥ ራሳቸውን መለየት 

አለባቸው እንዲሁም ከስብሰባዎች እና ተጋላጭ 
አካላት ራሳቸውን ያርቁ ፡፡ የሕመም ምልክቶች 

ከታዩባቸው ለጤና ባለስልጣናት ማሳወቅ 
አለባቸው፡፡  

 ተጠርጣሪ ግለሰብ፡ በቤት ውስጥ 
ለ 14 ቀናት ራሳቸውን ማግለል 
አለባቸው ፡፡  ስለ አደጋዎች 

ይነገራቸው። የበሽታ ምልክቶቹ 
ጠንከር ካሉ ወደ ጤና 

ባለሥልጣናት መደወል አለባቸው  

 

ተጨማሪ: በእርስዎ ማህበረሰብ የተጠረጠሩ ሰዎች ራሳቸውን በቤት ውስጥ ማግለል ከባድ ይሆንባቸዋል? ህብረተሰቡ እራሳቸውን ጠብቀው 
ራሳቸውን በቤታቸው ለይተው የተቀመጡ ሰዎችን እንዴት ማገዝ ይችላሉ? 
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 ተግባራዊ ስልጠና  

ሞጁል 3 

የበሽታውን ስርጭት ለመከላከል ጠቃሚ መንገዶች (ባህርያቶች) 

1. መግብያ ጥያቄ 

 ለየቡድኑ: በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት የአኗኗር ዘይቤህን ቀይረሀል? እንዴት 
ነው የቀየርከው? በእርስዎ ማህበረሰብ ያሉ ሰዎች ስለበሽታው መከላከያ 
መንገዶች/ባህርያት በቂ ግንዛቤ አላቸው?  

 ለሁሉም ተሳታፊዎች/ቡድኖች: በእርስዎ ማህበረሰብ ያሉ ሰዎች የመከላከያ 
መንገዶችን ተግባራዊ ያደርጋሉ? የትኞቹ የመከላከያ መንገዶች ናቸው በበቂ 
ሁኔታ ያልተተገበሩት? ምክንያቶቹስ ምን ምንድ ናቸው?   

2. መተላለፍያ መንገድ 

ኮቪድ-19ን ለመከላከል የተሻለው መንገድ ለቫይረሱ ያለንን ተጋላጭነት መቀነስ ነው፤
፤ ሰለሆነም በሽታው እንዴት እንደሚተላለፍ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው፤፤ ቫይረሱ 
በሁለት ዋና ዋና መንገዶች ይተላለፋል: 

 በበሽታው የተጠቃ ግለሰብ በሚያወራበት፤ በሚያስነጥስበት ወይም 
በሚያስልበት ወቅት ከመተንፈሻ አካሉ ለሚወጡ ፈሳሾች በጣም መቅረብ (ከ 2 
ሜትር ርቀት በታች)  

 በቫይረሱ የተበከለን ቁሳቁስ ከነካን በኋላ በዛው እጃችን መልሰን ፊታችንን 
በምንነካበት ወቅት፤፤  

ምልክት የማያሳዩ (asymptomatic) ታማሚዎች: አንዳንድ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት 
ምልክቱ ያልታየባቸውም ሰዎች በሽታውን ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፉ ይችላሉ፤፤ 
በበሽታው የተያዙ ሰዎች ህመም ላይሰማቸው ስለሚችል ሁሉም ሰው የመከላከያ 
መንገዶችን እና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ አለባቸው፤፤  

3. መከላከል (መከላከያ መንገዶች) 

በሽታውን ለመከላከል አስፈላጊ የሆኑ ባህርያት በቀኝ በኩል ባለው ሳጥን ተዘርዝረዋል፤
፤ የሚቀጥለው ክፍልም የመከላከያ መንገዶችን በዝርዝር ያብራራቸዋል፡- 

የእጅ ንጽህና: ተላላፊ በሽታን ለመከላከል በጣም አስፈላጊ ከሆኑት ባህሪዎች ውስጥ 
አንዱ ሁልጊዜ እጅን በአግባቡ በሳሙና መታጠብ ነው ፡፡ እጆችዎን ብዙ ጊዜ እና 
በወሳኝ ጊዜያቶች ይታጠቡ: ፡ 

 ምግብ ከመብላቶ እና ከማዘጋጀትዎ በፊት፤ 

 ከመጸዳጃ ቤት መልስ፤ 

 ካስነጠሱ ወይም ካሳልዎት በኋላ  

 የታመመን ሰው ከመንከባከባችን በፊትና ከተንከባከብን በኋላ  

ከኮሮና ቫይረስ መሰራጨት ጋር ተያይዞ እጅዎትን ከሚከተሉት ተግባራት በኋላ 
እንዲታጠቡ ይመከራል፡፡ 

ከኮሮና ቫይረስ መሰራጨት ጋር ተያይዞ እጅዎትን ከሚከተሉት ተግባራት በኋላ 
እንዲታጠቡ ይመከራል፡ 

መከላከያ መንገዶች  

ኮቪድ-19 ን ለመከላከል ቀጥለው የተዘረዘሩትን 
ባህርያት ተግብር: 

 

 

 

 
እጅህን በሳሙናና በውሃ ሁል ጊዜ 

ታጠብ፤፤ በማይገኝበት ጊዜ 60% አልኮል 
ያለው ጄል ተጠቀም  

 

በእጅህ ክንድ ወይም ሶፍት ላይ አስነጥስ 
ወይም አስል  

 

ከሰዎች 2 ሜትር ያህል ራቅ   

 

 
ምልክት ካለብህ እቤትህ ሁን  

 

 

ጥቅም ላይ የዋሉ ቁሶችን ሁል ጊዜ አጽዳ  

 

 
ሰዎች ባሉበት አካባቢ ጭምብል አድርግ  

 

እጅ አትጨባበጥ  
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 አንድ ቦታ ሲገቡ (ለምሳሌ ቤት ወይም ስራ ቦታ) እና ከመሄድዎ በፊት 

በግራ በኩል ያለው ምስል ብዙ ሰዎች በሚታጠቡበት ጊዜ የሚረሱትን የእጅ ክፍሎች 
ያሳያል፤፤ በዚህም የተነሳ ጀርሞችን በቆዳቸው ላይ ይተዋሉ፤፤ በዚህ ምክንያት እጅን 
ለ 20 ሰከንዶች ያህል መታጠቡ እና ሁሉንም የእጅ ክፍሎች ማዳረስ በጣም አስፈላጊ 
ነው ፡፡ ትክክለኛው እጅን የመታጠብ ሂደት በ አባሪ 1 ላይ በግልጽ ተቀምጧል፤፤ 
ይህንንም የማኅበረሰብ አባላትን ለማሳየት እና እንደ ምሳሌም እንዲሆናቸው መጠቀም 
ትችላለህ፤፤  

ሳሙና እና ውሃ በቀላሉ የማይገኝ ከሆነ ቢያንስ 60% አልኮል የያዘ የእጅ ማጽጃ 
ይጠቀሙ ፡፡ ማጽጃውም እስኪደርቅ ድረስ ሁሉንም የእጅህን ክፍል እሽ፤፤   

 የመተንፈሻ አካላት ንፅህና: በክርንዎ ወይም በሶፍት ላይ ያስሉ ወይም ያስነጥሱ ፡፡ 
በእጅዎ ላይ ካሳሉ እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ከመታጠብዎ በፊት ማንኛውንም ነገር 
ላለመንካት ይሞክሩ ፡፡  

 አካላዊ ርቀት: ምንም ዓይነት የበሽታው ምልክት የሌለባቸው ሰዎች ቫይረሱን ሊያሰራጩ እንደሚችሉ ልብ በሉ (ምናልባትም የታመሙም 
ላይመስሉ ይችላሉ)፤፤  በዚህም የተነሳ ሰዎች በሚበዙባቸው አካባቢዎች በምትሆኑበት ወቅት ከማንኛውም ሰው ሁለት ሜትር ያህል ራቁ፤፤ 
ቀጥለው በተጠቀሱት ሁኔታዎች ርቀታችሁን ጠብቁ: 

 ሰልፍ ላይ ስትሆኑ 

 ህዝብ የሚበዛበት ወይም ስራ ቦታ ስትቀመጡ  

 መንገድ ላይ ስትንቀሳቀሱ  

 የህዝብ ትራንስፖርት ስትጠቀሙ  

በተጨማሪም በተቻለ መጠን ገበያንና መንፈሳዊ ቦታዎችን ጨምሮ በሰዎች የተጨናነቁ ቦታዎች እና ትላልቅ ስብሰባዎች ላይ አለመገኘት አስፈላጊ 
ነው፤፤ ህዝባዊ ወደ ሆኑ ቦታዎች የግድ መሄድ ካለባችሁ በማይጨናነቅበት ሰአት ሂዱ፤፤  

 ቤት ውስጥ ራስን መለየት: ምንም አይነት ምልክት ካለባችሁ እቤት ሁኑ፤፤ ቀለል ያሉ ምልክቶች ቢሆኑም እንኳን እቤታችሁ ቆዩ፤፤ በዚህ 
ወቅት ምግብ እና ሌሎች የሚያስፈልጋችሁን ነገሮች እንድታገኙ የሚያግዛችሁን ሰው አዘጋጁ፤፤ በቂ ውሃ መጠጣታችሁንና ጥሩ አየር ያለበት 
ክፍል ውስጥ መሆናችሁን እርግጠኛ ይሁኑ፤፤ ሌላ ሰው ካያችሁ ማስክ/ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ችንብል ያድርጉ፤፤ በቤትዎ የሚገኙ የቤተሰብ 
አባላትም ተመሳሳይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው፤፤  

ማጽዳት: በየቀኑ በተደጋጋሚ ሊነኩ የሚችሉ እንደ በሮች፤ ወንበር፤ መያዣዎች፤ ስልክ፤ ሲንክ ወዘተ. የመሳሰሉትን ማጽዳት አሥፈላጊ ነው፤፤ 
በምታጸዱበት ወቅትም ግላቭ ቢደረግ ይመከራል ከጨረሱም በኋላ እጅን መታጠብ ያሻል፤፤ 

ጭምብል ማድረግ፡ ለጤና ባለሙያዎች የታዘዙ ራስን መጠበቅያ ቁሳቁሶች ሞጁል 5 ላይ በዝርዝር ቀርበዋል፤፤ ማህበረሰቡ N95 የሜዲካል 
ማስክ (ጭምብል) ላያስፈልጋቸው ይችላል፤፤ ምክንያቱም ለጤና ባለሙያዎች ይህ ማስክ በበቂ ሁኔታ እንዲኖራቸው ለማድረግ ነው፤፤ ቢሆንም 
በአሁኑ ወቅት መንግስት ሰዎች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ማንኛውም ግለሰብ ከጨርቅ የተሰራ ጭምብል እንዲያደርጉ ወይም ፊታቸውን 
እንዲሸፍኑ ትእዛዝ ሰቷል፤፤  ከጨርቅ ማስክን እንዴት መስራት እንደሚቻል አባሪ 2 ላይ ማግኘት ይቻላል፤፤ ጥቂት ማስታወሻዎች፡ 

 በትናንሽ ልጆች ፊት ላይ ጭምብል አያድርጉ 

 የመተንፈስ ችግር ላለበት ፣ ራሱን በማያውቅ ሰው፣ ወይም ያለ እገዛ ጭምብሉን ለማስወገድ ለማይችል ሰው በጭራሽ አያድርጉለት  

 ጭምብል ማድረግ የአካላዊ ርቀት ምትክ አይደለም፤፤ በእራስዎ እና በሌሎች መካከል የ2-ሜትር ርቀትዎን መጠበቅዎን ይቀጥሉ፤፤ 

 የጨርቅ ጭምብሎች ንፁህ እና ደረቅ መሆን አለባቸው፤፤ ከተጠቀሙ በኋላ ጭምብሎችን ይጠቡ፤፤ ለማህበረሰቡ አባላት ቢያንስ እያፈራረቁ 
የሚያደርጉት ሁለት ጭምብሎች ቢኖራቸው ጥሩ ነው ፤፤  

 እጅን ከመጨባበጥ ተቆጠብ፡ በቤተሰብዎ ውስጥ ካልሆኑ ሰዎች ጋር የሚደረግ የቅርብ ግንኙነት መወገድ አለበት ፡፡ እንደ እጅን ማወዛወዝ 
ወይም መስገድ የመሳሰሉ ሰዎችን ሰላም ለማለት የምንጠቀማቸውን አማራጭ መንገዶችን ይፈልጉ።    

4. መልእክት ለማስተላለፍ የሚጠቅሙ ስልቶች 

የባህሪ ለውጥ ቀላል ተግባር አይደለም፤ ስለ ጤናማ ባህሪያት ከመማር ወይም ከማወቅም በላይ ነው፡፡ ሰዎች ለመለወጥ ተነሳሽነት እና ልምምድ 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ ስለ መከላከያ መንገዶች/ባህሪያት ከማህበረሰብ አባላት ጋር ሲወያዩ ሊረዱ የሚችሉ አንዳንድ ዘዴዎች ከታች ተዘርዝረዋል፡ 

 የሚፈለገውን ባህሪይ/መከላከያ መንገድ በምሳሌ ያቅርቡ- እጆቻቸውን እንዴት እንደሚታጠቡ ወይም ሌላ አማራጭ የሰላምታ መንገዶችን 
ሊያሳዩአቸው ይችላሉ፤  

 ውስጣዊ ስሜትን ሊነኩ የሚችሉ ሀሳቦች ላይ ትኩረት ስጥ- እነዚህ የመከላከያ መንገዶች/ባህሪያቶች ለአደጋ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉትን 
የሚወዷቸውን ሰዎች ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ መሆናቸውን አስታውሳቸው: 

 ማህበራዊ ግፊትን ይጠቀሙ - የአካላዊ ርቀትን ወይም የሌሎች ባህሪያትን አስፈላጊነት ለማጉላት ተጽእኖ ፈጣሪ ወይም የተከበሩ የህብረተሰብ 
መሪዎችን ይዘርዝሩ/ይጥሩ፤፤  

 ሊታዩ የሚችሉ ማስታወሻዎችን ይጠቀሙ - ሰዎች የሚፈለገውን ባህርይ እንዲተገብሩ ሊታዩ የሚችሉ ማስታወሻዎችን ይጠቀሙ፤፤ ለምሳሌ 
ሰዎች አካላዊ ርቀትን እንዲጠብቁ ለማስታወስ ብዙ ሰው በሚገኝባቸው አካባቢዎች ላይ የቀለም መስመሮችን ይሳሉ፡፡ መኪና ውስጥ ሰዎች 
ተራርቀው እንዲቀመጡ መቀመጫዎችን በገመድ ይለዩአቸው፤፤ 

በምንታጠብበት ወቅት የምንረሳቸው የእጃችን ክፍሎች … 

 

 በተደጋጋሚ 
የሚዘነጉ 

 በጣም በተደጋጋሚ 
የሚዘነጉ 
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 አንድ መደበኛ ልምድን ይፍጠሩ - የሚፈለጉት ባህርያት የሰዎች የዕለት ተዕለት ሕይወታቸው አካል ከሆነ ባህርያቶችን/መከላከያ መንገዶችን 
ሊያስታውሱት ይችላሉ፤፤ የእንክብካቤ መስጫ ማዕከላት ለነዋሪዎቹ ቋሚ የሆነ የእጅ መታጠብያ መርሃ ግብር እንዲኖራቸው ማድረግ 
ይችላሉ፤፤ በቤት ውስጥ ያሉ ልጆችም በማጽዳት ለማገዝ መርሃ-ግብር ሊኖራቸው ይችላል።  

5. ክህሎት: የመከላከያ መንገዶችን/ባህሪያቶችን እንዴት ማስተዋወቅ እንዳለብን 

መመርያ: ከቡድን አጋርህ ጋር ሦስት የመከላከያ ባህሪያትን ምረጥ ፡፡ ለእያንዳንዱ ባህሪይ ሊሆን የሚችል የተለያዩ ስልቶችን አብራችሁ አስቡ፤፤ 
በማህበረሰቡ ውስጥ የመከላከያ ባህሪያት ትግበራ ተግዳሮቶች ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? እናንተ ወይም ማህበረሰቡ እነዚህን ተግዳሮቶች እንዴት 
መፍታት ትችላላችሁ?  

ባህርይ (መከላከያ መንገዶች) 
ስልት 

 

ተግዳሮት መፍትሄ 

________________ 

 

 

 

  

________________ 

 

 

 

  

________________ 

 
 
 
 

  

ተጨማሪ: እያንዳንዱ ቡድን አንድ ባህርይ/ተግባር ያቀርብና ስልቱን፤ ተግዳሮቱን እና መፍትሄዎችን ይወያያል፤፤  
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 ተግባራዊ ስልጠና 

ሞዱል 4 

ልዩ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት (Special Groups) 

1. መግብያ ጥያቄዎች  

 ለየቡድኑ: በአካባቢህ ብዙ የአካል ጉዳተኞች አሉ ወይ (ለምሳሌ፤ አይነ ስውር፤ ጆሮው የማይሰማ፤ የመሄድ ችግር ያለበት 
…ወዘተ)? የትኞቹ የመከላከያ ባህሪያቶች ለእነሱ አስቸጋሪ ይሆኑባቸዋል? አስፈላጊ የሆኑ የጤና መልዕክቶችን እንዴትስ ያገኛሉ?  

 ለሁሉም ተሳታፊዎች/ቡድኖች: በማህበረሰባችሁ ውስጥ ከሌላ ቦታ የመጡ ሠራተኞች ፣ ስደተኞች ወይም በራሳቸው አገር ውስጥ 
የተፈናቀሉ ሰዎች (IDPs) አሉ? የትኞቹ የመከላከያ ባህሪያቶች ለእነሱ አስቸጋሪ ይሆኑባቸዋል? በቂ የጤና አገልግሎት ያገኛሉ? 

2. አጠቃላይ ገለጻ 

ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች ለመድረስ በማሰብ አብዛኛው የህብረተሰብ ጤና አገልግሎቶች የሚያነጣጥሩት ጠቅላላው ህዝብ ላይ 
ነው። ሆኖም በማህበረሰብ ውስጥ ያሉ የተወሰኑ ቡድኖች ሙሉ ተሳትፎ ለማድረግ የሚያግዳቸው ልዩ ፍላጎቶች ወይም ሁኔታዎች 
ሊኖሯቸው ይችላል ፡፡ ከእነዚህ ቡድኖች ውስጥ አንዳንዶቹ በ ኮቪድ-19 በሽታ እና ለከባድ የጤና ችግሮች የተጋለጡ ናቸው ፣፤ 
ስለዚህም ለልዩ ፍላጎቶቻቸው ትኩረት ሊሰጥ ይገባል፡፡  

በተጨማሪም በአንዱ ቡድን የተነሳ ወረርሽኝ በፍጥነት ወደ ቀሪው ህዝብ ሊሰራጭ ይችላል ፡፡ ስለሆነም ሁሉም የህብረተሰቡ አካል 
አደጋዎቹን መገንዘባቸውና የመከላከያ ተግባራትን በደንብ መተግበር መቻላቸው አስፈላጊ ነው:: 

3. ለከፍተኛ- አደጋ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰቡ አካላት  

አዛውንቶች: በእድሜ ከፍ ያሉ አዛውንቶች በኮቪድ-19 በሽታ ለከባድ የጤና ችግሮች እና ሞት የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው፤፤ 
በአሜሪካ ውስጥ 80% የሚሆነው ሞት የተከሰተው ዕድሜያቸው ከ 65 ዓመት በላይ በሆኑ አዋቂዎች ላይ ነው፤፤አደጋው ከእድሜ 
ጋር ተያይዞ የሚጨምር ሲሆን ከ 80 ዓመት በላይ የሆናቸው አዛውንቶች ላይ አደጋው ከፍተኛ ነው።  

አረጋውያንን ሊገጥሟቸው የሚችሉ አደጋዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

 የአካል ጉዳት: በእድሜ የገፉ አዛውንቶች ብዙውን ጊዜ የማየት ፣ የመስማት እና የመንቀሳቀስ ችግር ላይ የመገኘት እድላቸው ሰፊ 
ነው፤፤ እነዚህ ችግሮችም የጤና መረጃን ከመረዳት ወይም መከላከያ መንገዶችን ከመተግበር ሊያግዳቸው ይችላል ፡፡ 

 ቋንቋ: አረጋውያን የመማር እድላቸው አነስተኛ ሲሆን የአካባቢውን ቋንቋ ብቻ የመናገር እድላቸው ከፍተኛ ነው፤፤ ይህ ማለት 
የጤና መልዕክቶችን ላይረዱ ይችላሉ ፡፡ 

 የእውቀት (ኮግኒቲቭ) ክህሎት ውስንነት: በእድሜ የገፉ አዛውንቶች የማስታወስ እና መረጃዎችን የመረዳት ችግር አለባቸው። 
አዳዲስ ባህሪያትን ለመማር እና ለመተግበር ተጨማሪ ድጋፍ ይፈልጋሉ፡፡ 

 የአኗኗር ዘይቤ: አዛውንቶች በሚንከባከባቸው ሰው ላይ ጥገኛ ሊሆኑ ወይም አካላዊ መራራቅን ለመተግበር አስቸጋሪ በሆነበት 
አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡  

 የአዕምሮ ጤንነት: በተጨማሪም አዛውንቶች በከፍተኛ የመረበሽ እና የብቸኝነት ስሜት ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ፣፤ በተለይም 
ከተለመደው የማህበራዊ ኑሮ የተለዩ ከሆነ በጣም የተጋለጡ ሊሆኑ ይችላሉ። 
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 ሌሎች ተጓዳኝ የጤና ችግሮች ያሉባቸው: ስር የሰደደ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች 
በኮቪድ-19 በሽታ ለከባድ ችግሮች እና ሞት በጣም የተጋለጡ ናቸው፤፤ የልብ በሽታ ፣ 
ካንሰር ፣ የስኳር በሽታ እና የሳንባ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ሁሉ ለከፍተኛ አደጋ ተጋላጭ 
ናቸው፤፤ እንዲሁም በሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከመ ሰዎች ኮቪድ-19 ን የመዋጋት 
አቅም ላይኖራቸው ይችላል (ለምሳሌ፡ የኤች አይ ቪ / ኤድስ ታማሚዎች)፡፡  

አብዛኛው በእድሜ የገፉ አዛውንቶች በዚህ ምድብ ውስጥ ሲሆኑ ሊከሰቱ የሚችሉ 
አደጋዎችም ተመሳሳይ ናቸው። ሌሎች አደጋዎች: 

 ሕክምና ማግኘት፡ ምናልባት መድሃኒት ይፈልጉ ወይም የጤና ቀጠሮ ሊኖራቸው 
ይችላል፤፤ በዚህ ጊዜም ይህንን አገልግሎት ለማግኘት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል።  
 ውጥረት/ጭንቀት: ጥሩ አመጋገብ እና ጥሩ እንቅልፍ ያለው ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ 
ኢንፌክሽንን ለመዋጋት ጠንካራ በሽታ የመከላከል ስርዓት እንዲኖር ያስፈልጋል፡፡ 
ውጥረት/ጭንቀት በሽታ የሰዎችን የመከላከል ስርአታቸውን ያዳክምና በበሽታ ለመጠቃት 
ተጋላጭ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል።  

የአካል ጉዳተኞች: አካል ጉዳተኞች በሽታ የመከላከያ መንገዶችን ለመተግበር ችግር 
ሊያጋጥማቸው ይችላል፤፤ ይህም በበሽታው ከፍተኛ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል። አደጋዎችም 
የሚከተሉትን ያካትታሉ: 

 ተደራሽነት: ለአንዳንድ የአካል ጉዳተኞች የእጅ መታጠቢያ አቃዎች አስቸጋሪ 
ወይም የማይመቹ ሊሆኑ ይችላሉ ፡፡  
 ጭምብል/ማስክ: የመስማት ችግር ላለባቸው ሰዎች ጭምብል ማድረግ ከሌሎች 
ጋር መግባባትን ይበልጥ አስቸጋሪ ሊያደርጉት ይችላሉ፡፡ 
 በሌሎች ላይ ጥገኛ መሆን: አንዳንድ የአካል ጉዳተኞች እንዲረዷቸው በመፈለግ 
በሌሎች ላይ ጥገኛ ይሆናሉ እናም ይህ ሁኔታ አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ አስቸጋሪ 
ያደርገዋል፡፡ 
 የጤና መልእክቶች፡ በጆሮ አለመስማት ፣ በእይታ ችግር ፣ ወይም በግንዛቤ 
መዘግየት ምክንያት የጤና መረጃዎችን ላይረዱ ይችላሉ፡፡  
 የጤና ተደራሽነት: የታዩባቸውን የበሽታውን ምልክቶች ለሌሎች ለመናገር ይቸገሩ 
ይሆናል፡፡ በሚታመሙበት ጊዜም ህክምና ለማግኘት ለመጓዝ ሊቸገሩ ይችላሉ፤፤  
 ኢንፌክሽንን መቆጣጠር: አካባቢያቸውን ማፅዳትና በጸረ ተባይ መርጨት ለእነሱ 
የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል፡፡  
 የአዕምሮ ጤንነት: ሁኔታው የመገለል እና የብቸኝነት ስሜትን ሊጨምርባቸው 
ይችላል።  

4. ሌሎች ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ አካላት 

በማህበረሰብዎ ውስጥ የጤና አግልግሎት እና የግል ንፅህና መጠበቅያ ቁሳቁሶች ከሌላው 
ሰው ጋር በእኩል ተደራሽ የማይሆንለቸው ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ሊኖሩ ይችላል፡፡  

እነኚህም ቡድኖች የጎዳና ተዳዳሪዎች፤ በራሳቸው አገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች (IDPs) ፤ 
ስደተኞች እና ከሌላ ቦታ የመጡ ሰራተኞች (migrant workers) ናቸው፤፤ የአኗኗር 

ምክረ ሀሳቦች 

ለከፍተኛ አደጋ ተጋላጭ ለሆኑ: 

 የጤና መረጃዎችን ለሰዎች እና ለቤተሰባቸው 
እነሱ ሊረዱ በሚችሉበት መንገድ ያስተላልፉ፤ 

 አካላዊ ርቀትን በሚጠብቁ ጊዜ ከሚወዷቸው 
ሰዎች ጋር የሚገናኙባቸው ከአደጋ ነጻ የሆኑ 
መንገዶችን እንደሚያውቁ አረጋግጥ፤ 

 እነሱን ሁል ጊዜ የሚከታተላቸው እንዲሁም 
ምግብ እና ሌላ የሚያስፈልጋቸውን ግብአቶች 
ሊያቀርብላቸው የሚችል አንድ ሰው 
እንዲያዘጋጁ ይጠይቋቸው፤  

 እንዲሁም ይህ ሰው ቢታመም እንኳን በሚል 
አማራጭ ዕቅድ ማዘጋጀት አለባቸው፤ 

 በቀላሉ ሊጠቀሟቸው የሚችሏቸውን የእጅ 
መታጠብያ እንዳላቸወ አርጋግጥ  

 የመንቀሳቀስ ልምዳቸውን ለማስቀጠል እና 
ድብርትን ለመቀነስ የሚረዱ በቤት ውስጥ 
ሊሰሯቸው የሚችሏቸውን ቀለል ያሉ የዕለት 
ተዕለት አካላዊ እንቅስቃሴዎችን 
አስተምሯቸው ፡፡  

 የጤና ጉዳዮቻቸውን ፣ መድኃኒታቸውን እና 
የአድራሻ ቁጥሮቻቸውን የሚዘረዝር እቅድ 
ከእነሱ ጋር አብረው እንዲሰሩ ለቤተሰቦቻቸው 
ወይም ለተንከባካቢዮቻቸው ይንገሩ፡፡ 
ድንገተኛ ሁኔታ ቢያጋጥማቸው እንኳን ይህ 
ሊረዳቸው ይችላል ፡፡ 

 በከፍተኛ ተጋላጭ የሆኑ አካላት ሰዎች 
በተሰበሰቡባቸው አካባቢዎች መገኘት 
የለባቸውም፤ ጎብኚዎችም ቢሆኑ ሊገደቡ እና 
ርቀታቸውን ሊጠብቁ ይገባቸዋል፤  

 መድሃኒት ሁልጊዜ የሚወስዱ ከሆነ እጥረት 
እንዳይገጥማቸው ለመጠባበቅያ ተጨማሪ 
መድሃኒቶችን ይያዙ፤  

 በሽታ የመከላከል አቅማቸውን ለማጠናከር 
ምግብ በተገቢው መመገብና ጥሩ እንቅልፍ 
መተኛት አለባቸው፤  

 የሚጠቀሟቸውን ከዘራ ወይም ተሽከርካሪ 
ወንበሮች በኬሚካል ማጽዳት አለባቸው።. 
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ሁኔታቸው በበሽታው ለመጠቃት በከፍተኛ ተጋላጭ ያደርጋቸዋል፤፤ ኮቪድ-19 
በሽታ ማንነትን ወይም ማህበራዊ ሁኔታን ሳይለይ በሁሉም የሚሰራጭ ወረርሽኝ 
በመሆኑ እነዚህን ተጋላጭ የማህበረሰብ ክፍል መጠበቅ አጠቃላይ ማህበረሰቡን 
መጠበቅ ነው፤፤ 

ቤት የሌላቸው/ጎዳና ተዳዳሪዎች: ጎዳና ተዳዳሪዎች በአብዛኛው ውጪ/ህዝባዊ 
ቦታዎች ላይ የሚተኙ ሲሆኑ (ለእርዳታ) በሌሎችም ሰዎች ላይ ጥገኛ ናቸው፤፤ 
የእነሱም ሁኔታ በሚከተሉት ምክንያቶች ለበሽታው በከፍተኛ ተጋላጭ 
ያደርጋቸዋል: 

 የተለየ የራሳቸው ቦታ የላቸውም: በሕዝብ ቦታዎች አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ 
ከሌሎች ሰዎች መራቅ ላይችሉ ይችላሉ:: በተጨማሪም ቢታመሙ እንኳን 
ቤት ስለሌላቸው ራሳቸውን አይለዩም፤፤ 

 የግብአት እጥረት: እጃቸውን ሊታጠቡ የውሃ እና የሳሙና አቅርቦት 
ላይኖራቸው ይችላል፤፤  

 የምግብ ዋስትና አለመኖር: በእገዳዎች ምክንያት ምግብ ማግኘት ለእነሱ 
የበለጠ ከባድ ሊሆን ይችላል ፣ ይህም እነሱን ደካማ እና ለበሽታ የተጋለጡ 
ያደርጋቸዋል፡፡ 

 ኢንፌክሽን ቁጥጥር: እነሱ በሕዝብ ቦታዎች ስለሚኖሩ ማፅዳትና ኬሚካል 
መርጨት ለእነሱ ከባድ ይሆናል፤፤ 

በራሳቸው ሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች (IDPs)/ ስደተኞች: በራሳቸው ሀገር 
ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች (IDPs) እና ስደተኞች ብዙውን ጊዜ ለበሽታው ከፍተኛ 
ተጋላጭ በሆነባቸው ሁኔታዎች ውስጥ ይኖራሉ፤ እነዚህም:   

 የተጨናነቁ/የተጣበቡ ሁኔታዎች: በራሳቸው ሀገር ውስጥ የተፈናቀሉ ሰዎች 
(IDPs) እና ስደተኞች ከሌሎች ሊርቁ በማይችሉበት በተጨናነቁ ካምፖች 
ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ ፡፡ ምልክቶች ቢታዩባቸው እንኳን ራሳቸውን ማግለል 
ለእነሱ ከባድ ይሆናል ፡፡  

 የግብአት እጥረት/ችግር: ካምፖቻቸው የእጅ መታጠቢያ ወይም የንፅህና 
መጠበቅያ ግብአቶች ላይኖሯቸው ይችላል ፡፡ 

 ቋንቋ: በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ካልሆነ የሚተላለፈውን የጤና መረጃ ላይረዱ 
ይችላሉ ፡፡ 

 የጤና ተደራሽነት: በቋንቋ ወይም በገንዘብ ወጪ ምክንያት ቢታመሙ እንኳን የጤና አገልግሎቶችን ለማግኘት ምቾት ላይሰማቸው ይችላል፤
፤ 

 መገለል: ቢታመሙ እንኳን መገለልን ሊፈሩ ስለሚችሉ የጤና ሁኔታቸውን ከመግለፅ ይቆጠባሉ፤፤ 

 የአዕምሮ ጤንነት: ምናልባት የጉዳት ስሜት አጋጥሟቸው ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ አስጨናቂ ጊዜ መለየት እና 
የጭንቀት ስሜታቸውን ከፍ ሊያደርግ ይችላል፤፤  

ስደተኛ ሠራተኞች: ስደተኛ ሠራተኞችም በተጨናነቀ/በተጣበበ ሁኔታ መኖር ፣ ቋንቋ እና የሀብት እጥረትን የመሳሰሉትን ጨምሮ በራሳቸው ሀገር 
ውስጥ ከተፈናቀሉ ሰዎች (IDPs) እና ስደተኞች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥም የሚከተሉት ሊያጋጥሟቸው 
ይችላሉ፡ 

 የምግብ ዋስትና አለመኖር፡ በሽታውን ለመከላከል በሚጣሉ በተለያዩ ገደቦች ምክንያት በዚህ ጊዜ ስራ ላይሰሩ ስለሚችሉ ለረሃብ አደጋ 
ይጋለጣሉ፡፡ 

 ጉዞ: ከቦታ ቦታ የሚደረግ ጉዞ የተገደበ ስለሚሆን ወደ ቤተሰቦቻቸው መመለስ አይችሉም፤፤ ይህም ሁኔታ ተጨማሪ ጭንቀትን 
ያስከትልባቸዋል፡፡    

 

 

 

  

ምክረ ሀሳቦች 

ለሌሎች ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ አካላት 

 ለተጎዱ አካላት የእጅ መታጠብያ፣ ምግብ እና 
መጠለያ የመሳሰሉትን ማቅረብ እንዲችሉ 
የመንግሥት አካላትን፣ የሃይማኖት መሪዎችን 
እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ያነጋግሩ 
፡፡  

 ሊከሰት ስለሚቸል አደጋዎች ፣ ስለ መከላከያ 
መንገዶች እና የበሽታው ምልክቶች እንዲረዱ 
የጤና መረጃዎችን በበቂ ማግኘት 
መቻላቸውን ያረጋግጡ፡፡  

 የጤና አገልግሎቶችን እንዴት ማግኘት 
እንደሚችሉ ማወቃቸውን ያረጋግጡ ፡፡  

 አንዳንዴ ከጓደኛ ጋር መቀናጀት ጠቃሚ 
ባህርዎችን በዘላቂነት ለመተግበር ጠቃሚ 
ነው፤፤ ይህም ሁለት ሰዎች በየቀኑ እርስ 
በእርስ ሲደጋገፉ የሚመጣ ሲሆን ለሌሎችም 
ሰዎች እንዳይጋለጡ ያግዛቸዋል በእነሱም 

መሀል ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል፤፤ 
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5. እቅድ ማዘጋጀት: ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ አካላትን ማካተት 

መመርያ: እያንዳንዱ ጥንድ  ቡድን የተለየዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ይወክላል (አዛውንት, የአካል ጉዳተኛ, ስደተኛ, ወዘተ...)፤፤ በ ኮቪድ-19 ምላሽ 
አሰጣጥ ላይ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ አካላትን እንዴት ማካተት እንችላለን? ልዩ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ፕሮግራሞችን እንዴት ማሻሻል 
እንችላለን?  ሀሳባችሁን ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ይሙሉ።  

 ልዩ ፍላጎት ያላቸውን የማህበረሰብ አካላት ለማካታት የሚያግዝ    የድርጊት መርሃ ግብር 

ተጋላጭ ቡድን  

የምናሳትፋቸው ባለድርሻ አካላት  
(መንግስት: የሀይማት ተቋማት: 
ወዘተ…) 

 

ማህበረሰቡ በጤናው ተግባራት ቡድኑን ለማካተት ሊወስዳቸው የሚችሏቸውን እርምጃዎች ይፃፉ ፡፡ መመሪያ ለማግኘት የቀደሙትን ክፍሎች 
ማጣቀስ ትችላላችሁ ፣ ወይም የራሳችሁን ሀሳብ ጻፉ ፡፡  

የጤና መልዕክቶችን ለማስተላለፍ የሚወሰዱ እርምጃዎች:  

 

የእጅ መታጠቢያን ተደራሽነት ለማረጋገጥ የሚረዱ እርምጃዎች: 

አካላዊ ርቀትን ለመጠበቅ ያላቸውን ችሎታ ለማረጋገጥ የሚወሰዱ እርምጃዎች: 

ሌላ: 

ተጨማሪ፡ እያንዳንዱ ቡድን እቅዶቻቸውን ያቀርባሉ ፡፡ የትኞቹን ሀሳቦች በጣም ወደዱት? በማህበረሰባችሁ ውስጥ የትኞቹ ሀሳቦች 
ሊሰሩ ይችላሉ?  
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 ተግባራዊ ሥልጠና 

ሞጁል 5 

ኢንፌክሽንን መከላከልና መቆጣጠር (IPC) 

1. መግብያ ጥያቄዎች  

 ለየቡድኑ:  መንግስት ህብረተሰቡ ማስክ እንዲጠቀም መልእክት አስተላልፏል፤ በተለይም በህዝብ መጓጓዣዎች፤፤ በእናንተ ማህበረሰብ 
በመቶኛ ሲሰላ ስንት የሚሆኑት ማስክ ያደርጋሉ? የት? ጭንብል/ማስክ የማያደርጉበት ምክንያቶች ምን ምን ናቸው? 

 ለሁሉም ተሳታፊዎች/ቡድኖች: አባሪ 2 ላይ የተቀመጡትን ሶስቱን የማስክ መስሪያ ምሳሌዎች ተመልከቱ፤፤ እነዚህ ለማህበረሰብ አባላት 
ጠቃሚ አማራጮች ናቸው? 

2. አላማ 

ይሔ ክፍል የበሽታ መተላለፊያ ሰንሰለቱን ለመቁረጥ የጤና ባለሞዎች እና ማህበረሰቡ ማድረግ ስላለባቸው ተግባራት አቅጣጫ ይሰጣል ፤፤ ይኄ 
ክፍል ለጤና ጣቢያዎች አያገለግልም፤ ምክንያቱም ለጤና ተቋማት እና ለኮቪድ-19 ታማሚዎች ህክምና ከፍተኛ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ ነው፤፤
በማህበረሰብ ደረጃ ራስን የመከላከያ መሣሪያዎች አቅርቦትም እጅግ ውስን ነው፤፤ 

3. በግለሰብ ደረጃ መወሰድ ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች 

ኮቪድ-19 በሁለት መንገድ ይተላለፋል: 1) በጣም ከመቀራረብ የተነሳ ወደ ጤነኛው ሰው አፍንጫ፤ አፍ ወይም አይን ላይ በሚደርስ ከመተንፈሻ 
አካል በሚወጣ ፈሳሽ/ጠብታ እና 2) የተበከሉ ቁሳቁሶቸን በመንካት ነው፤፤  ስለዚህ እንደ እጅ መታጠብ እና እርቀትን መጠበቅ ያሉ መከላከያ 
መንገዶች እጅግ ጠቃሚ ናቸው በተለይም ለኢንፌክሽን መከላከልና ቁጥጥር በጣም አስፈላጊ ናቸው:: በተጨማሪም ከበሽታ እንዲጠብቃቸው 
ሰዎች ራስን መከላከያ ቁሶችን (PPE) ማድረግ አላባቸው፤፤ ከታች ያለው ሰንጠረዥ የተለመዱ ራስን መከላከያዎችን (PPE) እና ትክክለኛ 
አጠቃቀማቸውን ያሳያል፡- 

ራስን ከኢንፌክሽን መከላከያ መሣሪያዎችን በተመለከተ የሚሰጡ ምክሮች (PPE) 

Type ለማን ነው የሚመከረው ምንን ለመጠበቅ መቼ ነው የምንጠቀመው 

የጨርቅ 
ማስክ/ጭምብል 

የማህበረሰብ አባላት አፍ፤ አፍንጫ፤ አገጭ ሰው በተሰበሰበበት ስፍራ 

ሜዲካል 
ማስክ/ለህክምና 
አገልግሎት የሚውል 
ጭምብል 

የህብረተሰብ ጤና ሰራተኞች፤ ጤና 
ጣብያዎች 

አፍ፤ አፍንጫ፤ አገጭ ከማህበረሰብ አባላት ጋር ንክኪ ሲኖር 

መተንፈሻ 
(Respirator) 
(N95) 

ጤና ጣብያዎች አፍ፤ አፍንጫ፤አገጭ ከህመምተኞች ጋር የቅርብ ንክኪ ሲኖር 

ጓንት 
ጽዳት ሰራተኞች፤የህብረተሰብ ጤና 

ሰራተኞች፤ ጤና ጣብያዎች 
እጅ 

በምናጸዳበት ወቅት ከህመምተኞች ጋር 
የቅርብ ንክኪ ሲኖር 

ጋዎን ጤና ጣብያዎች 
የላይኛው የሰውነት ክፍል፣ ቆዳ፣

ልብስ 
ከህመምተኞች ጋር የቅርብ ንክኪ ሲኖር 

መነጽር/ የፊት 
መሸፈኛ 

ጤና ጣብያዎች አይን፣ ፊት ከህመምተኞች ጋር የቅርብ ንክኪ ሲኖር 

የአካል መከላከያ ቁሳቆሶች በአግባቡ እና በጥንቃቄ ካልተደረጉ እና ካልወለቁ የሰዎችን ተጋላጭነት ሊጨምሩ ይችላሉ:: ስለ አካል መከላከያዎች 
አጠቃቀም ተጨማሪ መረጃ አባሪ 3 እና አባሪ 4 ላይ አለ:: የሚቀጥሉት አንቀፆች  በማህበረሰብ ደረጃ የአካል መከላከያ አጠቃቀምን ያብራራሉ፤
፤  

የጨርቅ ጭምብል: ሰዎች ቫይረሱ ኖሮባቸው የበሽታ ምልክት ላየታይባቸው ስለሚችሉ (asymptomatic) ሰው ወደተሰበሰበበት ስፍራ 
በሚሄዱበት ወቅት ጭምብል ማድረግ አስፈላጊ ነው:: እንዲሁም አካላዊ እርቀትንም መጠበቅ ያስፈልጋል::. ለዚህ አላማ የጨርቅ ማስክ 
በማህበረሰብ አባላት እንዲጠቀሙ ይመከራል::  በቤት ውሰጥም ማዘጋጀት ይቻላል::  

የጨርቅ ጭምብልን የተመለከቱ ጥቂት ማስታወሻዎች፡ 

 የማህበረሰብ አባላት አፈራርቀው እንዲጠቀሙ ቢያንስ 2 ማስክ ሊኖራቸው ይገባል::  
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 ጭምብሉ አፍን.፣አገጭን እና አፍንጫን በአግባቡ እና በሚያመች መልኩ መሸፈን አለበት 

 ልል መሆን የለበትም፤ በጭንብሉ እና በቆዳ መካከል ክፍተት መኖር የለበትም፣ እንዲገጥም ያስተካክሉ፤፤ 

 ጭምብሉ ከቆሸሸ እና ከረጠበ ይቀይሩ 

 ጭምብል ማድረግ አካላዊ እርቀትን  አይተካም፤፤ ስለዚህ ህዝብ በተሰበሰበበት ማስክ ብናጠልቅም አካላዊ እርቀትን መጠበቅ አስፈላጊ ነው:: 

 ካደረጉ በኋላ የጭምብሉን ፊተኛ ክፍል አይነካኩ፤፤ ቫይረሱ በጭምብሉ ፊት ለፊት ካለ ልታስፋፋው ትችላለህ::   

 ጭምብሉን ከኋላ በኩል መወጠሪያውን ይዘው ያውልቁ፤ ስለዚህ ሊበከል የሚችለውን የፊት ገጽ አይነኩትም ማለት ነው::  

 ከተጠቀሙ በኋላ ጭምብሉን ይጠቡ::  አንዴ ካወለቁ ሳያጥቡ ደግመው አያድርጉት፣ ያለበለዚያ የተነካካ ጭምብል በመጠቀም ለኢንፌክሽን 
ይጋለጣሉ::  

 ጭምብሉ ከመደረጉ በፊት ንፁህና ደረቅ መሆን አለበት  

ሜዲካል ማስክ:  ከተጠርጣሪዎች ጋር በሚገናኙበት ጊዜ እንዲጠቀሙ የሜዲካል ማስክ ለህብረተሰብ ጤና ሰራተኞች እና ለጤና ሰራተኞች 
መቀመጥ አለበት ፡፡ ሜዲካል ማስኮች የሚሰሩት ከጥጥ ወይንም ከወረቀጥ ሳይሆን ፈሳሽን ከሚቋቋም ከሴንቴቲክ እቃዎች ነው፤፤ ሜዲካል 
ማስክ ከጨርቅ ጭምብል የበለጠ የመከላክል ብቃት አለው:: እነዚ ማስኮች ከአገልግሎት በኋዋላ የሚወገዱ ናቸው፤ 

 ጭምብል/ማስክ አፍን.፣አገጭን እና አፍንጫን በአግባቡ እና በሚያመች መልኩ መሸፈን አለበት 

 ልል መሆን የለበትም፤ በጭንብሉ እና በቆዳ መካከል ክፍተት መኖር የለበትም፣ እንዲገጥም ያስተካክሉ፡፡ 

 ጭምብሉ ከቆሸሸ እና ከረጠበ ይቀይሩ 

 ጭምብል አካላዊ እርቀትን  አይተካም 

 ካደረጉ በኋላ የጭምብሉን ፊተኛ ክፍል አይነካኩ፤፤ ቫይረሱ በጭምብሉ ፊት ለፊት ካለ ልታስፋፋው ትችላለህ::   

 ጭምብሉን ከኋላ በኩል መወጠሪያውን ይዘው ያውልቁ፤ ስለዚህ ሊበከል የሚችለውን የፊት ገጽ አይነኩትም ማለት ነው::  

 ማስኩን ከተጠቀሙ በኋላ ያስወግዱ ፣ ማስኩን ካወለቁ በኋላ መልሰው አያድርጉት  

 ማስኩን መልሶ መጠቀም የሚቻል  ከሆነ መልሰው ከመጠቀሞ በፊት ለማጽዳት መመሪያውን ይከተሉ .  

ጓንት: ጓንት እጅን ከንክኪ ለመጠበቅ ይጠቅማል:: የአቅረቦት እጥረት ካለ ከሰውነት ፈሳሽ ጋር ቀጥታ ግኑኙነት ባለ ወቅት ለመጠቀም ጓንቶቹን 
ይቆጥቡ፤ በተለይ ከመተንፈሻ አካል የሚወጡ ፈሳሾች/ጠብታዎች፣ ከኮቪድ 19 የተነካካን እቃ ወይም ስፍራ በምናፀዳዳበት ወቅት ለመጠቀም 
ያስፈልገናል::  

 ጓንት ከማጥለቆ ወይም ካወለቁ በኋላ እጆን ይታጠቡ:: ጉዋንት የእጅ ንፅህና መጠበቅን አይተካም:: ይልቅ ሁለቱንም በማቀናጀት ነው 
መጠቀም ያለብን፤፤ 

 የበሸታ  መተላለፍን ለመቀነስ የታመመ ሰው ከነኩ በኋላ ጓንቱን አውልቀው ያስወግዱ፤፤  

 ጓንትን ማጠብ ስለማይቻል አንዴ ከተጠቀምን በኋላ በአግባቡ ልናስወግደው ይገባል  

4. ከአካባቢ ጋር ተያይዘው መወሰድ ያለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች 

በቅርቡ የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ቫይረሱ ከበርካታ ሰዓታት እስከ ጥቂት ቀናት በተለያዩ ቁሶች ላይ ሊቆይ ይችላል፤፤ ለምሳሌ  ቫይረሱ 
በፕላስቲክ ላይ 3 ቀን ፤ ብረት ላይ 2 ቀን፤ በእንጨት ላይ ለ 24 ሰዓት ይቆያል፤፤ስለዚህ ስፍራዎችን ማጽዳት እና ዲስኢንፌክት ማድረግ 
የኢንፌክሽን መከላከል እና መቆጣጠር ዋና አካል ነው:: 

ስፍራዎችን ማጽዳት: አንዳንድ ሊከተሏቸው የሚገቡ አጠቃላይ መመሪያዎች እነሆ: 

 በሚያጸዱበት ወቅት ጓንቶችን ያድርጉ 
 እንደ በር እጀታዎች ፣ ቧንቧ መክፈቻዎች ፣ መጻፍያ ጠረጴዛዎች ፣ ወንበሮች እና  ማብሪያ/ማጥፊያ የመሳሰሉ አዘውትረው የሚነኩዋቸውን 

ስፍራዎች ሁልጊዜ ለማፅዳት መርሃግብር ያውጡ፤፤  
 እንደ ከዘራ ፣ ተሽከርካሪ ወንበሮች ፣ ቁልፎች እና ስልኮች ያሉ በየቀኑ በብዛት ጥቅም ላይ የሚውሉ ሌሎች እቃዎችን ማጽዳትዎን እዳይረሱ፤ 
 ስፍራዎችን በሳሙና እና በውሃ ያፅዱ፤  
 ስፍራዎችን ለማፅዳት የተዘጋጀ በረኪናም መጠቀም ይቻላል፤፤ ለምሳሌ፣ ከ 5% በረኪና በ1ለ9 በማዋሃድ የ0.5% ክሎሪን ሶልሽን ማዘጋጀት 

ይቻላል (1 እጅ በረኪና ለ 9 እጅ ውሃ)፤፤ 
 የሚመከርወ ሰዓት ከደረሰ በኋላ በረኪናውን ያፅዱት  
 የቀረው በረኪና ክዳን ባለው እቃ መቀመጥ አለበት፤፤ ከተወገደም ወደቆሻሻ ማስወገጃ ጉድጓድ በአግባቡ መደፋት አለበት፤ 
 ካጸዱ በኋላ እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ 

ላይነን/Linens: ሊከተሏቸው የሚገቡ አጠቃላይ መመሪያዎች እነሆ፡ 

 አንድ ሰው ከታመመ ላይነን፤ ልብሱን ፣ ወይም እቃዎቹን በአግባቡ ከማፅዳቱ በፊት ለማንም ማጋራት የለበትም።  
 ላይነኖቹ ከተበከሉ በሙቅ ውሃ እና በሳሙና መታጠብ አለባቸው ፡፡ ከዚያም በኋላ ለ 30 ደቂቃዎች በ 0.05% ክሎሪን ሶሉሽን ውስጥ 

መዘፍዘፍ እና በንጹህ ውሃ ማለቅለቅ ይቻላል ፡፡ ከላይ የተቀመጠውን ከ 5% በረኪና በ1ለ9 በማዋሃድ የ0.5% ክሎሪን ሶልሽን ማዘጋጀት 
ይቻላል፤፤  

 ላይነኖች በፀሐይ ብርሃን  ሊደርቁ ይችላሉ 
 ክሎሪን ሶልሽኑ ሲወገድ ከመጠጥ ወሃ ጋር እንዳይገናኝ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል 
 ካጸዱ በኋላ እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ 

አጠቃላይ: ሌሎች ተጨማሪ ምክሮች: 

 ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ደህንነቱ የተረጋገጠ ቦታ መኖሩ ያረጋግጡ 
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 ጥሩ የአየር እንውስቃሴ ከመተንፈሻ አካላት የወጡ ፈሳሾችን/ጠብታዎችን ከአየር ለማስወገድ ይረዳል፤፤ በተዘጋ ቦታ ውስጥ ሲሆኑ መስኮትን 
ይክፈቱ ወይም ቬንቲሌተር ያብሩ (ለምሳሌ፤ እቤት፤ ስቶር፤ ጤና ኬላ፤  

5. የረጅም- ጊዜ እንክብካቤ መስጫ ተቋማት ግምገማ  

በማህበረሰብዎ ውስጥ የአረጋውያን እንክብካቤ መስጫ ማዕከላት ወይም ሌሎች የረጅም ጊዜ እንክብካቤ መስጫ ተቋማት ካሉ የኢንፌክሽን 
መከላከልና መቆጣጠር (IPC) ሁኔታቸውን እና ዝግጁነታቸውን መገምገም ይመከራል፡፡ መገምገምያ ቅጽም አባሪ 5 ላይ ይገኛል፤፤ 

6. ክህሎት: ራስን መከላከያ ቁሶችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን 

አቅጣጫ: እያንዳንዱ ቡድን  ጭምብል እና ጓንት ይሰጠዋል፤፤ ከዝያም ተራ በተራ በመሆን አባሪ 3 እና አባሪ 4 ላይ ያሉ መመርያዎችን በመከተል 
መከላከያዎቹን በተገቢው ያጠልቃሉ ከዝያም ያወልቃሉ፤፤   

ተጨማሪ: በቤት ለቤት ጉብኝት ወቅት ምን ምን ጥንቃቄዎችን ያደርጋሉ? በጤና ኬላዎች ውስጥ ምን ዓይነት ጥንቃቄዎች ሊኖረን ይገባል?  
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 ተግባራዊ ሥልጠና 

ሞጁል 6 

የአእምሮ ጤና እና ደህንነት 

 

1. መግብያ 

 ለየቡድኑ: ጥንዶቹ አንድ ላይ በመሆን የአተነፋፈስ ልምምድን በቀኝ በኩል 
ካለው ሳጥን በመመልከት ይለማመዳሉ፤፤ አንደኛው ሰው ድምጹን ከፍ 
በማድረግ መመርያውን እያነበበ የልምምድ ተግባሩን ይምራ፤፤ እናም 
ሌላውን ሰው እንዴት አተነፋፈሱን ቀስ እያደረገ መቆጣጠር እና ዘና ማለት 
እንደሚችል ያሳየው፤፤ ከዚያም ሚናቸውን ይቀያየሩ፤ 

 ለሁሉም ቡድን/ተሳታፊዎች: ይህ ልምምድ ምን እንዲሰማዎት አደረገ? 
ይህን መልመጃ ከሌሎች ሰዎች ጋር ይጠቀማሉ? ውጥረት በሚሰማዎት 
ጊዜ ምን ሌሎች የሚያረጋጉ ዘዴዎችን መጠቀም ይችላሉ?  

2. አጠቃላይ 

ወረርሽኙ ያስከተለው አለመረጋጋት እና እርግጠኛ አለመሆን በሁሉም ሰዎች 
ውስጣዊ ደህንነት እና የአእምሮ ጤና ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። 
ሊሆኑ የሚችሉ ዋና ዋና ተጽእኖዎች የሚከተሉት ናቸው: 

 ጭንቀት እና ስጋት  
 ስለራስዎ ወይም ስለሚወዷቸው ሰዎች ጤንነት መጨነቅ እና መፍራት 
 የእንቅልፍ ወይም የትኩረት ችግር  
 የእንቅልፍ እና የአመጋገብ ለውጥ  
 አካላዊ የጤና ችግሮች መባባስ  
 የአእምሮ ጤና ችግር መባባስ  
 የትንባሆ ፣ የአልኮል እና ሱስ የሚያስይዙ መድኃኒቶችን በብዛት መጠቀም   

ጭንቀትን ለመከላከል የሚጠቅሙ አጠቃላይ ምክሮች የሚከተሉት ናቸው፡ 

 በአግባቡ በመመገብ እና በመተኛት ጤናዎን እና ሰውነትዎን ይንከባከቡ፡፡ 
 የአካል እንቅስቃሴ በማድረግና በተፈጥሮ ይዝናኑ  
 በጥልቀጥ መተንፈስ፤ ተመስጦ ማሰላሰል እና ራሳችሁን ማፍታት  
 አልኮልን እና አደንዛዥ ዕፅን በፍጹም አይጠቀሙ 
 በየቀኑ በሚወዱት እንቅስቃሴ ዘና ለማለት ጊዜዎን ያመቻቹ  
 ስሜታችሁን ከምታምኑት እና ከምትወዱት ሰው ጋር  ያጋሩ (በተለይ 

አካላዊ ርቀትን በሚጠብቁምበት ጊዜ)፤ 
 ትክክለኛ የሆኑ መረጃዎችን ፈልገው ያግኙ ለሌሎችም ያጋሩ ፤፤ 

በተጨማሪም በወሬ እና በተሳሳተ መረጃ ራስዎትን ላለማስጨነቅ 
ይሞክሩ፤፤ 

 

3. የጤና ሠራተኞች እና ተንከባካቢዎች 

የጤና ሰራተኞች በወረርሽኙ ምክንያት በተለየ መልኩ ለውሥጣዊ ተጽዕኖዎች 
የመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ ነው፤፤ ከተቆጣጣሪዎቻቸው እና ከማህበረሰባቸው 
ተጨማሪ ጫና እንዳለባቸው ሊሰማቸው ይችላል:: እናም ከአዳዲስ ኃላፊነቶች 
እና ፈተናዎች ጋር መላመድ ይጠበቅባቸዋል፤፤  ለበሽታው ተጋልጠዋል ብለው 
በመፍራት ሰዎች ሊርቋቸው ይችላሉ ፡፡ በተጨማሪም ለአዲሱ ኃላፊነታቸው 
እንዳልተዘጋጁ ሊሰማቸው ይችላል፤፤ እንዲሁም ሥራቸውን በትክክል 
ለማከናወን የሚያስችል ግብአት የለንም የሚል ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ፡፡  

እነኚህን ጭንቀት ለመቀነስ የተሰጡ አንዳንድ ምክረሀሳቦች የሚከተሉት ናቸው፡ 

 አሰሪዎች ለሠራተኞቻቸው ሥልጠና እና ተገቢ ግብአቶችን መስጠት 
አለባቸው፡፡ ራስን መከላከያ ግብአቶች ውስን ከሆኑ ሰራተኞቹ ሌሎች 
የጥንቃቄ እርምጃዎችን መተግበር አለባቸው (ለምሳሌ እንደ አካላዊ 
መራራቅን ወይም የጨርቅ ጭምብሎችን ማድረግ የመሳሰሉትን)  

የአተነፋፈስ ልምምድ* 

ይህ የአተነፋፈስ ራስን ወይም ሌሎችን ለማረጋጋጥ 
የሚጠቅም ዘዴ ነው፤፤ ቀጥሎ የተጸፈውን ጽሁፍ 
እንደመመርያ ተጠቀም: 

1. “ውጥረት/ጭንቀት በሚሰማህ ጊዜ ለትጠቀምበት 
የምትችለውን ዘዴ አለማምድሀለሁ፡፡ 
በምንጨነቅበት ጊዜ አተነፋፈሳችን ፈጣን እና 
ጥልቅ ይሆናል ውጥረት እንዲሰማን ያደርገናል ፡፡ 
ዘና ለማለት አተነፋፈሳችንን ዝግ ማድረግ ላይ 
ማተኮር አለብን፤” 

2. “መጀመርያ ሰውነትህን ዘና አድርግ፤ ቀለል 
እንዲልህ እጅህንና እግርህን አንቀሳቅስ፤፤ ትከሻህን 
ወደኋላ አንቀሳቅስ፤ ከዝያም ቀስ ብለህ 
ጭንቅላትህን ወደ ጎንና ጎን አንቀሳቅስ፤፤” 

3. “አሁን አንዱን እጅህን ሆድህ ላይ ሌላኛውን 
እጅህን ደግሞ ደረትህ ላይ አስቀምጥ፤፤ 
በምትተነፍስበት ወቅት ሆድህ ከፍ ይላል፤፤ 
በምትተነፍስበት ጊዜ ሆድ ውስጥ ያለን ፊኛ 
እየነፋህ እንዳለህ አስብ ፡፡ ወደ ውጪ 
በምትተነፍስበት ወቅት ሆድህ ባዶ 
ይሆናል/ይለጠጣል፤፤” 

4. “ቀስ ብዬ እና በጥልቀት በሆዴ ስትነፍስ 
ተመልከቱ፡፡” ለእነሱ አሳያቸው፤  

5. “አሁን ከእኔ ጋር በመሆን ከሆዳችሁ ተንፍሱ፤፤ 
በአፍንጫዎ ወደ ውስጥ አይር ያስገቡና ከአፍዎ 
ደግሞ ያስወጡ፤፤” 

6. “አሁን ቀስ ብለን አንድ ላይ እናድርግ፤፤ ወደ ውስጥ 
ለመተንፈስ 3 ሴኮንድ፤ ትንፋሸችን ለመያዝ 3 
ሴኮንድ እና ወደ ውጪ ለማስወጣት 3 ሴኮንድ 
እንቆያለን፤፤ እኔም ከእናንተ ጋር እቆጥራለሁ” 

7. “ወደ ውስጥ እንተንፍስ 1…2….3… ትንፋሻችንን 
እንያዝ..1…2…3… ወደ ውጪ እንተንፍስ…1…2…3..” 
ለጥቂት ጊዜ በቀስታ ይደጋግሙት  

8. “አሁን በእራሳችሁ ትሞክሩታላችሁ.” እንዲሞክሩት 
ጊዜ ስጣቸው፤፤  

9. “የጭንቀት ስሜት ሲሰማችሁ ይህንን ደጋግማችሁ 
መተግበር ትችላላችሁ.” 

*Adapted from WHO guide on mhGAP 
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 የአካላዊ ደህንነታቸው እና ጤናቸው በጣም አስፈላጊ መሆኑን ለቡድንዎ በደንብ ያረጋግጡ፡፡  
 በቡድን የምትሰሩ ከሆነ የሥራ ባልደረቦቻችሁ ልምዶችን የሚያጋሩበት እና እርስ በእርስ ስነልቦናዊ ድጋፍ የሚሰጣጡበት የጊዜ ሰሌዳ 

ያውጡ ፡፡  
 ሥራ በማይሰሩበት ጊዜ ለማረፍ እና ዘና ለማለት ይሞክሩ፤፤ በስራ መሀከል አጭር እረፍቶችን እንድያደርጉ ያበረታቱ፣ በተለይ ሰዎች 

መጨናነቅ ከተሰማቸው፤፤  
 የመስክ አገልግሎት በሚሰጡበት ወቅት ብቻቸውን እንዳይሆኑ የቡድን አባላትን አንድ ላይ እንዲሄዱ ያድርጉ፤፤ ይህ “የጓደኝነት መንፈስ” 

ስነልቦናዊ መደጋገፍ ምንጭ ሊሆን ይችላል እናም የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ለማጠናከርም ይረዳል ፡፡  
 ትክክኛ መረጃዎችን በማግኘት ሁል ጊዜ ለቡድኑ አባላት ያጋሩ  
 እርስዎ ወይም በቡድንዎ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ምልክቶችን ማሳየት ከጀመረ ቤት መቆየት አለባቸው፤ 
 የራሳቸውን  እና የሌሎችን ጤና ሲጠብቁ የጥፋተኝነት ስሜት ሊሰማቸው አይገባም።  

4. ልጆች 

በዚህ ወቅት ልጆች ግራ ሊጋቡ እና ሊጨነቁ ይችላሉ ፡፡ የሚነገሩ ዜናዎች ለእነሱ አስፈሪ ሊሆኑ ይችላሉ፤ በተጨማሪም እየሆነ ያለውን ነገር 
በሙሉ ላይረዱ ይችላሉ። በዕለት ተዕለት ሕይወታቸው እና ኑሯቸው ከሚከሰቱ ለውጦች ጋር መላመድ አለባቸው ፣ ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች 
ይዘጋሉ እንዲሁም አንዳንድ ጓደኞቻቸውን እና ዘመዶቻቸውን ላልታወቀ ጊዜ ላይመለከቱ ይችላሉ፡፡ ልጆች ጭንቀታቸውን በመሸሽ ፣ በቁጣ 
ወይም በመናደድ እንዲሁም ወደ ልጅነት ባህሪዎች በመመለስ ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ፡፡  

ወላጆች ለልጆቻቸው እንዲጠቀሙ የሚከተሉትን ምረ-ሀሳቦች መስጠት ይችላሉ: 

 ስለ ፍርሃታቸው እና ስለሚያሳስቧቸው ነገሮች ለልጆችዎ በጥሩነት ይናገሩ፤፤ ሁኔታውን ሊረዱት በሚችሉት መንገድ አብራራላቸው ፣ 
በተጨማሪም ፍርሃታቸውን እና አለመረጋጋታቸውን ለመቀነስ ሞክር፤፤  

 ለእነሱ የሚመቹ አዎንታዊ ስሜቶችን እና መልካም ባህርያትን ያሳዩአቸው፤፤ ልጆች እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው የሚጠቁሙ ምልክቶችን 
ለማግኘት አዋቂዎችን ይመለከታሉ ፡፡ እናም የእርሰዎ ባህሪ ወይም ድርጊት ልጆች በሚሰጡት ምላሽ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል፤፤   

 ልጆች ስሜታቸውን ለመግለጽ የሚያስችላቸው የፈጠራ መንገዶችን እንዲያገኙ ይርዷቸው፤፤ ልጆች ስእል እንዲስሉ፤ እንዲጫወቱ ፣ 
እንዲደንሱ ወይም የሚሰማቸውን ስሜት በመዝሙር/በዘፈን እንዲገልጹ ጊዜ ይስጧቸው፡፡ የፈጠራው ሂደት ጭንቀታቸውን በተወሰነ መልኩ 
ያስታግስላቸዋል፤፤    

 ምንም እንኳን ትምህርት ቤት ባይሆኑም በየቀኑ ለጽዳት ፣ ለመብላት እና ለመጫወት የሚሆን የጊዜ ሰሌዳ ያዘጋጁላቸው፡፡ የዕለት ተዕለት 
ተግባር ካላቸው አዝናኝ የሆነ ስሜት ሊሰጣቸው ይችላል፤፤    

5. ለማህበራዊ ችግሮች ተጋላጭ የሆኑ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች  

በሞጁል 4 የተዘረዘሩት ሁሉም የማህበረሰብ ክፍሎች በወረርሽኙ ምክንያት ለአእምሮ ጤና ችግር ተጋላጭ ናቸው፤፤ በእድሜ የገፉ አዛውንቶች፤ 
የአካል ጉዳተኞች እና ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ጓደኞቻቸውን እንደ ሁልጊዜውም ስለማያዩ የመገለል እና የድብርት ስሜት ሊሰማቸው 
ይችላል፡፡ ተያይዘው ሊመጡ የሚችሉ አዳዲስ ለውጦችን ለመልመድ አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል፤፤ እንዲሁም ስለሁኔታው ሊጨነቁ ወይም 
ሊበሳጩ ይችላሉ፡፡ ሊረዱ የሚችሉ ጥቂት ምክሮች: 

 ስለ ሁኔታው እና ተከትለው ሊመጡ ስለሚችሉ አደጋዎች መረዳታቸውን ያረጋግጡ፤  
 በቀን ውስጥ ቢያንስ አንድ ጊዜ እነሱን የሚከታተል ፣ ምግብ የሚያቀርብላቸው እና ከሌሎች ሰዎች መራቃቸውን የሚያረጋግጥ አንድ ሰው 

እንዲያገኙ ይንገሯቸው (ለምሳሌ ከቤተሰብ ወይም ከማህበረሰቡ አባላት ሊሆን ይችላል)፡፡  
 የጭንቀት ስሜት የሚሰማቸው ከሆነ ጭነቀትን ለመቀነስ እንዴት መተንፈስ እንዳለባቸው ያስተምሯቸው 
 ጤናማ ሆነው እንዲቆዩ እና ጭንቀታቸው እንዲቀንስ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ያበረታቷቸ፤  
 ስልክ ካላቸው ብቸኝነት ሲሰማቸው ለቤተሰብ ወይም ለጓደኞቻቸው እንዲደውሉ ይንገሯቸው፤ 
 እንደ አትክልት መንከባከብ ፣ ምግብ ማብሰል እና ጽዳት የመሳሰሉትን ቀለል ያሉ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎችን በማከናወን ጭንቀትን 

ሊያስወግዱ ይችላሉ፤፤   

በተጨማሪም ስደተኞች እና ቤት አልባ/ጎዳና ተዳዳሪ ሰዎች ከታመምን መገለል ይደርስብናል ብለው ስለሚያስቡ ምንም ምልክት ቢታይባቸውም 
እንኳን ላይናገሩ ይችላሉ፤፤ መገለል ከማህበራዊ ህይወት መወገድን ፣ አገልግሎቶችን አለማግኘት እና አልፎ ተርፎም አካላዊ ጥቃትን ያስከትላል። 
መገለልን ለመቀነስ የሚጠቅሙ ጥቂት ምክሮች ቀጥለው ተዘርዝረዋል: 

 የተጠርጣሪዎችን ወይም የጤና አገልግሎት ፈልገው የመጡ ሰዎችን የግል ምስጢራዊነት ይጠብቁ ፡፡ 
 ፍርሃት እና ነቀፋ ሳያበዙ ስለ ኮቪድ-19 ሰዎች ግንዛቤ ያስጨብጡ፤፤ ሁሉም ሰው ሊታመምና በሽታውን ሊያሰራጭ ይችላል ፣ እናም 

ለተወሰነው የማህበረሰቡ ክፍልብቻ አይደለም።  
 በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ ማንኛውንም አሉታዊ ክስተቶች ወይም ጎጂ ወሬዎችን ለመቃወም የአካባቢ መሪዎችን ይጥቀሱ፡፡  
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6. ክለሳ: ለማህበረሰብ  አባላት የሚጠቅሙ ምክሮች 

አቅጣጫ:  እያንዳንዱ ቡድን የሚከተሉትን ትዕይንቶች ተራ በተራ ይተገብራሉ፤፤ አንደኛው ሰው እንደ ጤና ባለሞያ ሲሆን ሌላኛው የቡድኑ 
አባል ደግሞ የማህበረሰብ አባል ይሆናል፡፡  

አጽመ ታሪክ 

ምን ትላለህ/ምን ብለህ ትመልሳለህ? ምን አይነት ምክሮችን ልትሰጥ ትችላለህ?  

“ለተወሰኑ ቀናት ትኩሳትና ሳል ነበረብኝ ፣ ግን ከዚያ ውጪ ጥሩ ስሜት ይሰማኛል።”  

“ትምህርት ቤት ከተዘጋ በኋላ ልጄ እኔ ላይ ተጣብቆ ነው የሚውለው፤ ከአጠገቤም የትም መሄድ አይፈልግም፤፤  ቀኑን ሙሉ ከእሷ ጋር ምን 
ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም፤፤” 

“ሁል ጊዜ በጣም ይጨንቀኛል፤፤  እናቴ የስኳር በሽታ ስላለባት ልትታመመብኝ ትችላለች ብዬ በጣም ነው የምጨነቀው” 

“ጭምብል ማድረግ አለብኝ? የት እንደምገዛ እንኳን አላውቅም፤፤” 

“ስደተኛ ሰራተኞች በሽታውን ከሚያሰራጩት ዋነኞቹ መሆናቸውን ሰማሁ!” 

“ቤቴን እንዴት ከኮሮና ቫይረስ መጠበቅ እችላለሁ?” 

ተጨማሪ: ከዚህ ስልጠና በሥራህ ላይ ልትጠቀመው የምትችለው ምን ትምህርት አገኘህ? ለ ኮቪድ-19 በሽታ ለመዘጋጀት ማህበረሰቡ ምን ዓይነት 
ቀጣይ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት? ጊዜ ካለ  ለሚቀጥሉት እርምጃዎች እቅድ ያዘጋጁ፤፤  
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 አባሪ 1 

የእጅ አስተጣጠብ ቅድመ ተከተል 

መመርያ: ይህንን ገጽ የእጅ አስተጣጠብ ቅደም ተከተሎችን ለማህበረሰብ አባላት ለማሳየት እንደ መመሪያ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ፡፡ እጅን 
በሳሙና ለ 20 ሰከንዶች መታጠብ እና ሁሉንም የእጆቻችን ክፍሎች ማዳረስ እንዳለብን ይመክራል፤፤    

 

እጅዎትን በውሃ ያርጥቡ ወይም 
ያለስልሱ 

እጅዎትን  በሳሙና በደንብ 
ይቀቡ 

የእጅዎትን መዳፍና መዳፍ 
በማገናኘት በደንብ አድርገው ይሹ 

 

የእጅዎትን ጀርባ በሌላኛው እጅዎት 
መዳፍ በኩል ጣቶችን በማቆላለፍ 

ተራ በተራ በደንብ ይሹ 

የሁለቱንም እጅ ጣቶች እርስ በርስ 
በማቆላለፍ በመዳፎት በኩል 

በደንብ ይሹ 

ጣቶችዎን በሌላኛው እጅዎት 
መዳፍ በመጨበጥ ተራ በተራ 

ሁሉንም ይሹ 
 

አውራ ጣትዎን በተቃራኒ እጅዎ 
መዳፍ ጨብጦ በመያዝ ተራ በተራ 

የሁለቱንም ይሹ 

የእጅዎትን ጣቶች ጫፍ 
በተቃራኒው እጅዎት መዳፍ ላይ 

ተራ በተራ ይሹ 

እጅዎትን  በውሃ ያለቅልቁ 
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አባሪ 2 

የጨርቅ ጭምብል/ማስክ እንዴት መስራት እንደሚቻል 

መመሪያ: የጤና ባለሙያዎች የሚገኝ ከሆነ ለጤና ባለሙያዎች ወይም ለህክምና የተዘጋጁ ጭምብሎችን ማድረግ አለባቸው፡፡ ማህበረሰቡ ግን 
የበሽታውን ስርጭት ለመግታት የጨርቅ ጭምብል/ማስክ በመስራት መጠቀም ይችላል፡፡ የጨርቅ ጭምብል/ማስክ መስራት የምንችልባቸው 3 
ዘዴዎች የሚከተሉት ናቸው፡፡ ንጹህ ጨርቅ ተጠቀሙ፤ ደግሞም አንዴ ከተጠቀማችሁ በኋላ እጠቡት፡፡ 

ዘዴ 1: ባንዳና (Bandana) የፊት ጭንብል/ማስክ (ስፌት የማያስፈልገው) * 

አስፈላጊ ቁሳቁሶች: 

 ልኬቱ 50 ሴ.ሜ. ስኩዌር የሆነ ጨርቅ 

 2 የሚለጠጥ የጸጉር ማስያዣ ወይም የብር ላስቲክ 

 መቀስ (የየራሳችሁን የምትቆርጡ ከሆነ) 
 

 
 

1. ጨርቁን በግማሽ ማጠፍ 

 

2. ከላይ ወደ ታች በእኩል እስከ መካከሉ ድረስ 
ማጠፍ፡፡ በተመሳሳይ ከታችም ወደላይ ማጠፍ፡፡ 

3. የፀጉር ማስያዣዎችን ወይም የብር 
ላስቲኮችን በመካከላቸው 15 ሴ.ሜ ያህል ርቀት 
በመተው ማድረግ፡፡ 

 
 
 
 

 

4. ከሁለቱም ጎን በኩል ወደ መሃከል ማጠፍ 5. ላስቲኮቹ ከጆሮዋችን ጀርባ ይጠለቃሉ፡፡ 6. አፍንጫን፣ አፍንና እና አገጭን  እንዲሸፍን 
ማስተካከል፡፡ 

 

 

*የቅደም ተከተሎቹ እና ምስሎቹ ከሲዲሲ የተወሰዱ ናቸው፡፡  
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ማስታወሻ: ሁለተኛው ዘዴ ከነጠላ ጨርቅ ስለሚሰራ እንደሚፈለገው ላይከላከል ይችላል፡፡ 

ዘዴ 2: ከቲሸርት የሚሰራ የፊት ጭንብል/ማስክ (ስፌት የማያስፈልገው)* 

አስፈላጊ ቁሳቁሶች: 

 ንጹህ ቲሸርት 

 መቀስ 
 
 

 
 
 
 

1. ከ 18 እስከ 20 ሴ.ሜ ቁመት ድረስ ከፍ 
በማለት ሙሉውን የቲሸርቱን የታችኛውን ክፍል 
መቁረጥ፡፡ 

2. ማሰርያ ክር ለመስራት ከጀርባው በኩል ከ15-17 ሳ.ሜ 
ርዝመት ወደ ውስጥ ገባ ብሎ በአራት ማዕዘን ቅርጽ 
መቁረጥ፡፡ ከዚያም መታሰር እንዲችል ማሰርያውን መሃሉ 
ላይ መቁረጥ። 

3. አንደኛውን በአንገት ዙሪያ ሌላኛውን 
ደግሞ በጭንቅላት ላይ ማሰር፡፡ 

 

*የቅደም ተከተሎቹ እና ምስሎቹ ከሲዲሲ የተወሰዱ ናቸው፡፡  
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ዘዴ 3: የሚሰፋ የፊት ጭምብል/ማስክ* 

አስፈላጊ ቁሳቁሶች: 

 ልኬታቸው 25 ሴ.ሜ x 15 ሴ.ሜ የሆኑ  2 አነስተኛ ጨርቆች 

 ሁለት 15 ሴ.ሜ. የሚረዝም ላስቲኮች ወይም ሁለት 60 ሴ.ሜ. ርዝመት ያላቸው ክሮች 

 መቀስ 

 መርፌና ክር(የሚገኝ ከሆነ የልብስ መስፍያ) 
 
 

 
 

1.  25 በ 15 ሴ.ሜ. ልኬት ያላቸው ሁለት ጨርቆችን በአራት መአዘን ቅርጽ 
መቁረጥ፡፡ ሁለቱን ጨርቆች በእኩል አድርጎ በመደረብ አንድ ላይ መስፋት:: 

2. ረዘም በሚለው በኩል 0.5 ሴ.ሜ. ያህል ከየጫፉ በማጠፍ ክፍተት በመተው 
መስፋት፡፡ አጠር በሚለው በኩልም 1 ሴ.ሜ. በማጠፍ ክፍተት በመተው 
መስፋት፡፡ አሁን ሁለቱም ጨርቆች በተገቢው አንድ ላይ ተሰፍተዋል ማለት 
ነው፡፡ 

 

3. በሁለቱም በኩል ባለው ቀዳዳ 15-ሴ.ሜ. ተለጣጭ ክር ማስገባት፡፡ ክሩን 
በቀዳዳው ለማሳለፍ መርፌ መጠቀም ይቻላል፡፡ እነዚህ ክሮች ጆሮ ላይ 
ማንጠልጠያ ሆነው ያገለግላሉ፡፡ ጫፎቹን ጥብቅ አድርጎ ማሰር ያስፈልጋል፡፡  

-- ረጅም ክር የምትጠቀሙ ከሆነ ጠርዙ ላይ በተቀመቀመው ክፈተት እንዲያልፍ 
አድርጉ፡፡ በዚህን ጊዜ ጭንብሉን እስክታደርጉት ድረስ ክሩን አትሰሩት፡፡ 
የታችኛውን ገመድ በአንገት ላይ ሌላኛውን ደግሞ በጭንቅላት ላይ ይታሰራል፡፡ 

4. ቋጠሮውን ወደጎን መሸጎጥ፡፡ ጭምብሉ ፊትዎን እንዲሸፍን አድርገው 
ያስተካክሉ። ላስቲኩ እንዳይንሸራተት ለመከላከል በቦታው ላይ መስፋት 
ይቻላል፡፡ 

*የቅደም ተከተሎቹ እና ምስሎቹ ከሲዲሲ የተወሰዱ ናቸው፡፡  
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አባሪ 3 

ራስን ከአደጋ መከላከያ ቁሶችን እንዴት በጥንቃቄ መጠቀም እንዳለብን (ጭንብል እና ጓንት)* 

መመርያ:  ይህንን ገጽ ለራስዎ ወይም ለሌሎች እንደ መመሪያ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ፡፡  

1. የእጅ ንፅህናን ይጠብቁ 

 እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ። 

 ወይም አልኮል ያለበት የእጅ ማፅጃን ይጠቀሙ። 

 

2. የፊት ጭምብል ያድርጉ 

 ጭምብሉ ንጹህ መሆኑን እና ቀዳዳ እንደሌለው አረጋግጥ 

 የጭምብሉን የላይኛውን እና ውጫዊውን ክፍል ለይ፤፤ ሜዲካል 
ጭምብል ከሆነ ውጫዊ ክፍሉ ደማቅ ቀለም ሲኖረው ላይኛው 
ክፍል ደግሞ ጠንካራ ነው፤፤  

 ጭምብልህን አድርግ እና አፍንጫህን፤ ጉንጭህን እና አፍህን 
መሸፈኑን እርግጠኛ ሁን፤፤  

 ጭምብሉ/ማስኩ ልል ወይም ክፍት መሆን የለበትም፤፤ 
በጭምብሉ እና በፊትህ መሀከል ብዙ ክፍተት አለመኖሩን 
አረጋግጥ፤፤ 

 

3. ጭምብልዎን በጥንቃቄ ይጠቀሙ 

 ጭምብሉን ካጠለኩ በኋላ የፊተኛውን ክፍል አይንኩ 

 ጭምብሉ ከረጠበ ወይም ከቆሸሸ ይቀይሩት   

 ከሌሎች ሰዎች ጋር በሚሆኑበት ጊዜ አፍዎን ፣ አፍንጫዎን 
እና ጉንጮን በጭምብል መሸፈኖን ያረጋግጡ፡፡ 

 

4. ጓንት ያድርጉ 

 ጓንት ያድርጉ  

 ጓንቶቹን የእጅጌዎችዎ  አንጓ ድረስ ይጎትቷቸው   

 

5. አረጋግጥ  

 ራስን ከአደጋ መከላከያ ቁሶች በትክክሉ መደረጋቸውን አረጋግጥ! 

 

 

*የቅደም ተከተሎቹ እና ምስሎቹ ከሲዲሲ የተወሰዱ ናቸው፡፡  
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አባሪ 4 

ራስን ከአደጋ መከላከያ ቁሶችን እንዴት በጥንቃቄ ማውለቅ እንዳለብን (ጭንብል እና ጓንት)* 

መመርያ: ይህንን ገጽ ለራስዎ ወይም ለሌሎች እንደ መመሪያ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ፡፡ 

1. ጓንቶችን አስወግድ 

* አሁን የጓንቱ ውጫዊ ክፍል ተበክሏል፤፤ ስለዚህ በባዶ እጅዎ 
አይንኩት! 

 በተቃራኒ እጅዎ የሌላኛውን እጅ መዳፍ ይያዙ እና 
የመጀመሪያውን ጓንት ያውልቁ  

 ጓንቱ ባልወለቀበት እጅዎ ከሌላኛው እጅ የወለቀውን 
ጭምብል ይያዙ  

 ጓንት ያወለቅንበትን እጅ ጣት ሌላኛው እጅ ላይ ወዳለው 
ጓንት ውስጣዊ ክፍል ስደድ፤፤ ቀስ ብለህ ጓንቱን መጀመርያ 
ያወለከው ላይ አድርገው፤፤  

 ጓንቶቹን ቆሻሻ ማጠራቀሚያ እቃ ውስጥ በጥንቃቄ ይጣሉ 

 

2. ጭምብልን ያውልቁ 

* አሁን ጭንብሉ ውጫዊ ክፍል ተበክሏል፤፤ ስለዚህ አይንኩት! 

 ማስርያዎቹን/ክሮቹን ከጀርባ ያስለቅቁ ወይም ያውልቁት፤ 

 ቆሻሻ መጣያ እቃ ላይ ያስወገዱት (አንድ ጊዜ ብቻ 
የሚያገለግል ከሆነ), ወይም እጠበው፤፤   

 

3. ለአንድ ጊዜ አገልግሎት ብቻ የሚሆኑትን 
አስወግዱ  

 የተጠቀምነውን ጓንት እና ጭንብል ቆሻሻ 
ማስወገጃ እቃ ላይ ይጣሉ፤ 
 

 

4. የእጅ ንፅህናን ይጠብቁ 

*ራስን ከአደጋ መከላከያ ቁሶችን ካወለቅን/ካስወገድን በኋላ! 

 እጅዎን በሳሙና እና በውሃ ይታጠቡ፤ 

 ወይም አልኮል ያለበት የእጅ ማፅጃን ይጠቀሙ። 

 

5. ጭምብልህን እጠብ (መልሶ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ) 

 ጭምብሉን በሳሙና እና በውሃ ይጠቡ፤ 

 እንደገና ከመጠቀምዎ በፊት ሙሉ በሙሉ ያድርቁት፤ 

 

*የቅደም ተከተሎቹ እና ምስሎቹ ከሲዲሲ የተወሰዱ ናቸው፡፡  
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አባሪ 5 

ለረጅም ጊዜ የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት መገምገምያ ቅጽ 

አጠቃቀም: ይህንን ገጽ የአረጋውያን እንክብካቤ መስጫ እና የረጅም-ጊዜ የጤና እንክብካቤ መስጫ ተቋማት ኮቪድ-19 ን ለመከላከል ያላቸውን 
ዝግጁነት ለመገምገም መጠቀም ይችላሉ ፡፡  

I. አጠቃላይ 

የጤና ጣብያው ስም: _________________   የሰራተኞች / የበጎ ፈቃደኞች ብዛት: __________                 

የነዋሪዎች ብዛት: _________               እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ ነዋሪዎች ብዛት: _________ 

የአካል ጉዳተኞች / የጤና ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች ቁጥር: ___________ 

 

 ማዕከሉ ከሚመለከታቸው ባለሥልጣናት (የጤና ቢሮ ከመሳሰሉ) ጋር እየተገናኘ አዳዲስ መረጃዎችን ይቀያየራል፡፡ 

 አስፈላጊ በሚሆንበት ወቅት ለነዋሪዎች የጤና እንክብካቤ እንዲደረግላቸው ማዕከሉ በዙርያው ከሚገኝ ጤና ጣብያ ጋር እየተገናኘ ነው፤፤ 

 ሰራተኞቹ ከ ኮቪድ-19 ጋር የተገናኘ ስልጠና ወስደዋል፡፡ 

 

II. ውሃ እና የንፅህና ቁሳቁሶች 

 በማዕከሉ ውስጥ የእጅ መታጠቢያ አለ፤ 

 የእጅ መታጠቢያው ላይ ሁል ጊዜ ሳሙና አለ፤ 

 የእጅ መታጠቢያው ውስጥ ሁል ጊዜ ውሃ ይገኛል፤ 

 የእጅ መታጠብያው ለአብዛኛዎቹ ነዋሪዎች ተደራሽ እና ለመጠቀም ቀላል ነው፤ 

 የአካል ጉዳተኛ ነዋሪዎች በወሳኝ ጊዜያቶች እጃቸውን እንዲታጠቡ የሚያግዝ የሰራተኛ አባል አለ፤   

 ነዋሪዎችና ሠራተኞች በቀን ውስጥ ብዙ ጊዜ እጃቸውን እንዲታጠቡ ይበረታታሉ፤ 
 
 

III. ኢንፌክሽን መከላከል እና ቁጥጥር (IPC) 

 ማእከሉ ውስጥ አስፈላጊ ጥንቃቄዎች መደረጋቸውን የሚቆጣጠር የ ኢንፌክሽን መከላከልና ቁጥጥር ባለሙያ (ተወካይ) አለ፤ 

 ሰራተኞች ጭምብል ፣ ጓንት እና ሌሎች ራሳቸውን መከላከያ ቁሳቁሶች (PPE) በበቂ ማግኘት ይችላሉ፤ 

 ሰራተኞች ራሳቸውን መከላከያ ቁሳቁሶችን (PPE) እንዴትና መቼ መጠቀም እንዳለባቸው የሚያሳይ መመርያን ይጠቀማሉ፤  

 ማእከሉ ሁል ጊዜ ቀን በቀን ይጸዳል፤፤ የበር መያዣዎች ፣ ተሽከርካሪ ወንበሮች ፣ መደገፍያዎች ፣ ቧንቧ መክፈቻዎች ፣ ወንበሮች እና ጠረጴዛዎች 
በኬሚካል አዘውትረው ይጸዳሉ ፡፡ 

 ቆሻሻ ሁልጊዜ በአግባቡ ይወገዳል።  

 የታመሙ ሰዎች ወደ ጤና ጣቢያ እስኪዛወሩ ድረስ ሊቆዩ የሚችሉበት የመለያ ክፍል አላቸው ፡፡ 

 የለይቶ ማቆያው ክፍል በቂ አየር አለው፤፤ 

 በጤና ጣብያው የተጠረጠሩ ሰዎች ካሉ ማእከሉ ወዲያውኑ ለአካባቢው የጤና መምርያ ያሳውቃል ፡፡ 

 ሰዎች ከጤና ጣብያው ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ጭምብል/ማስክ ያደርጋሉ። 

IV. ነዋሪዎች (Residents) 

 ነዋሪዎች ስለ ኮቪድ-19 በቂ መረጃ እና መመርያዎችን ያገኛሉ፤  

 ነዋሪዎች ውጪ የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ይችላሉ፤ 

 ጣብያው/ማእከሉ በቂ አየር አለው፤ 

 ነዋሪዎች በተለያየ ሰአት ወይም በፈረቃ ስለሚመገቡ በአንድ ላይ ስብስብ አይሉም፤ 

 ነዋሪዎች በመሀላቸው ርቀታቸውን (ቢያንስ 1 ሜትር ርቀት) ይጠብቃሉ፤. 

 ነዋሪዎች ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ትኩሳት እና ምልክት እንዳለባቸው ክትትል ይደረግባቸዋል፤  

 ነዋሪዎች ስሜታቸው እንዳይረበሽ ስነልበናዊ ድጋፍ ይደረግላቸዋል፤ 
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V. ሠራተኞች 

 ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች ስለ ኮቪድ-19 እና መውሰድ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች ስልጠና ወስደዋል፤ 

 ሰራተኞች እና በጎ ፈቃደኞች አዳዲስ የጤና መረጃዎችን እና ፕሮቶኮሎችን ሁል ጊዜ ያገኛሉ፤  

 ሰራተኞች እና በጎ ፍቃደኞች ቀን በቀን ትኩሳት እና ምልክት እንዳለባቸው ክትትል ይደረግባቸዋል፤ 

 ምልክት የታየበት ማንኛውም ሰራተኛ የግድ ወደ ቤት መሄድ አለበት፤፤ ምልክቱ አስኪጠፋ እና የሚፈለገው ጊዜ እስከሚደርስ ወደ ስራ ቦታ 
መምጣት የለበትም፤፤ 

 ሰራተኞች ጥንቃቄ ያለው ማህበራዊ እገዛ እንዲሰጡ የእረፍት ሰአትና እድሎች ይመቻችላቸዋል፤  

 በእድሜ የገፉ እና ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው ሰራተኞች ተጨማሪ ጥንቃቄዎችን ይወስዳሉ፤ 

VI. ጎብኚዎች/ ጠያቂዎች 

 በኮቪድ-19 በሽታ ምክንያት ጎብኝዎች እንዳይመጡ ገደብ ይጣላል፤  

 ማንኛውም ጎብኚ ወደ ማእከሉ ከመግባቱ በፊት ምርምራ ይደረግለታል፤ 

 ጎብኚዎች ወደ ማእከሉ ሲገቡ እጃቸውን ይታጠባሉ. 

 ጎብኚዎች ማእከሉ ግቢ ውስጥ ሲሆኑ ጭምብል/ማስክ ያደርጋሉ፤ 

 ጎብኚዎች ከነዋሪዎች ርቀታቸውን ይጠብቃሉ፤ 
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