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ኮቪድ-19፥ ንምግላል ዝምልከት መምርሒታት 

ብቑዕ ካብ 13/01/2022 

እዚኦም መምርሒታት እንታይ ክትገብሩ ከምዝግብኣኩም ይገልጹ እንድሕር 

 ብኮሮናቫይረስ ዝተላዕለ ክሩር ሕማም ኣለኩም ከምኡውን/ወይ  

 መርመራኹም ኮሮናቫይረስ ኣወንታዊ/ፖዚቲቭ ወጺኡ። 

ከቢድ ሕማም መተንፈሲ ኣካላት እንተ1 ኣጋጢሙካ ወይ ከኣ ብሃንደበት ናይ ምሽታትን ናይ ምስትምቓርን ስምዒት እንተ ኣጥፊእካ ንኻልኦት 

ሰባት ምእንቲ ኸይትትንክፍን ብቕልጡፍ ምእንቲ ኽትፍተንን (ብዝተኻእለካ ናይ ጸረ-ጂን ቅልጡፍ መርመራ) ብኡንብኡ ገዛእ ርእስኻ ኣብ 

ቤትካ ኽትፈሊ ኣሎካ።  

ዋላ እውን ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብልካ ግናኸ ነቲ ኮሮናቫይረስ ኣወንታዊ መርመራ እንተ ገበርካ ንኻልኦት ሰባት ክትሕዞምን ቀልጢፍካ 

ንበይንኻ ኽትከይድን ትኽእል ኢኻ። 

እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት፥ ምትሕልላፍ ቫይረስ ንምውጋድ ክተተግብርዎም ዘለኩም ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት 

ይሕብሩኹም። ንዅሉ እቲ ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ ዚገልጽ ሓበሬታ ኽትረኽቦ ትኽእል 

ኢኻwww.bag.admin.ch/coronavirus-de። ኣብ ትሕቲኡ ድማ መግለጺ ቪድዮንግለላ ኣብ ትሒትwww.bag-

coronavirus.ch ይርከብ እዩ።  

እቲ ውጽኢት ፈተና ኣወንታዊ እንተ ዀይኑ እቲ ብቑዕ ብዓል ስልጣን ኪራኸበካን ተወሳኺ ሓበሬታን መምርሕን ኪህበካን እዩ።  

ተዓዘቡ፥ ምናልባት እቲ ኣብ ቀጽሪ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት እዋናዊ ብዝዀነ መገዲ ኺረኽበካ ኣይክእልን ይኸውን። ከምኡ እንተኾይኑ ቀረባ 

ርክባትኩም ብዛዕባ ሕማምኩም ባዕልኹም ሓብርዎም። ሓበሬታ ብዛዕባኡ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ክፋል «ርክባትኩምን ስድራኹምን እንታይ ክገብሩ 

ይግብኦም፧ »። 

እዋን ምግላል  

እቲ እዋን ምግላል ካብቲ ውጽኢት መርመራ ይምርኮስ እዩ። 

 መርመራ ጌርኩም ኔርኩም፣ እቲ ውጽኢት ድማ ፖሲቲቭ ኔሩ፥ ከም ሓቂ እንተ ዀይኑ እንተ ወሓደ ን48 ሰዓት ምልክታት2 እንተ ዘይብልካ 

ወይ እቲ ዝተረፈ ምልክታት ንርእስኻ ምግላል መመኽነይታ እንተ ዘየቕሪብካ ድሕሪ 5 መዓልቲ ርእስኻ ምግላል ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ።3 

 መርመራ ጌርኩም ኔርኩም፣ እቲ ውጽኢት ድማ ኣሉታዊ/ነጋቲቭ ኔሩ፥ እቲ ግለላ 24 ሰዓታት ድሕሪ ምጥፋእ ምልክታት ተዛዘሙ ኢኹም። 

 መርመራ ኣይገበርኩምን ኔርኩም፥ እቲ ግለላ 48 ሰዓታት ድሕሪ ምጥፋእ ምልክታት ወድእዎ ኢኹም፣ ካብ ምጅማር ምልክታት ብውሕዱ 

5 መዓልትታት እንተ ሓሊፎም ጥራይ። 

 ኣብ ተመርሚርኩምሉ ግዜ ምልክታት ኣይነበረኩምን፥ ርእስኻ ኽትፈሊ ዜኽእለካ ምልክታት ክሳብ ዘይብልካ ድሕሪ እቲ ፈተና 5 መዓልቲ 

ርእስኻ ምግላል ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ።  

                                                      
1 ንኣ. ምስዓል፣ ቃንዛ ጐረሮ፣ ምሕጻር ትንፋስ ምስ ወይ ብዘይ ረስኒ፣ ስምዒት ረስኒ፣ ቃንዛ ጭዋዳ 
2 ኣብ ገሊኡ ዅነታት እቲ ብቑዕ ብዓል ስልጣን ንንውሕ ዝበለ እዋን ተገሊሎም ኪነብሩ ኺእዝዝ ወይ ከኣ ሕጽረት ሰራሕተኛታት ኣብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ካብ ዚሰርሑ ተገሊሎም 
ዚሰርሑ ሰባት ኪቝጠቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ንበይንና ኽንፍለ ዚእዝዝ ሕጊ ናብ ስራሕ ንምኻድ ንዚግበር ጕዕዞን ንሰብ ሞያ ኣብ ዚግበር ንጥፈታትን ዚውዕል 
እዩ።  

3ድሕሪ 5 መዓልቲ እቲ ዝተረፈ እንኮ ምልክታት ፈኲስ ሰዓል ወይ ናይ ምሽታት ወይ ናይ ምስትምቓር ህዋስ እንተ ዀይኑ ርእስኻ ምግላል ከተቋርጽ ትኽእል ኢኻ። እቶም ናይ 
ምሽታትን ምስትምቓርን መትንታት ክሳብ ዝዓርፉ ንውሕ ዘበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል። 

ኮሮናቫይረስ 

http://www.bag.admin.ch/coronavirus-de
https://youtu.be/v-8oKw8sEo0
https://bag-coronavirus.ch/
https://bag-coronavirus.ch/
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ኩነታት ጥዕናኹም ተኸታተሉ 

 ኩነታትኩም ዘሻቕለኩም እንተኾይኑ ወይ ሓደ ካብዚ ናይ መልከፍቲ ምልክታት ኣብ ነብስኹም እንተተዓዚብኩም ንሓኪም 

ደውሉ/ተወከሱ፦ 

 ካብ ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ ዘየቋርጽ ረስኒ 

 ካብ ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ ዘየቋርጽ ስምዒት ድኻም 

 ስቓይ ምስትንፋሳዊ 

 ስምዒት ናይ ጸቕጢ ወይ ቃንዛ ኣብ ኣፍልቢ 

 ዘይጸንሐ (ሓድሽ) ግር ምባል (ምርባሽ) 

 ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ሕብሪ ከንፈር ወይ ገጽ  

በይንኹም ትቕመጡ ምስትኾኑ 

 ኣስፔዛን ካልእ ግድን ኣድለይቲ ዝኾኑ (ክግደፉ ዘይክእሉ) ነገራትን: ነኣብነት መድሃኒት: ቤተሰብኩም መሓዙትኩም ወይ ኣቕረብቲ 

ኣገልግሎት ኣብ ኣፍደገ ገዛኹም ከምዝገድፉልኩም ግበሩ። 

ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ሓደ ገዛ ትቕመጡ ምስትኾኑ 

 በይንኹም ኣብ ሓደ ክፍሊ ኹኑ: ማዕጾ ናይቲ ኽፍሊ ዕጸውዎ። ኣብ ክፍልኹም ኴንኩም ተመገቡ። ክፍልኹም ብዝተደጋገመ ኣናፍስዎ 

ኢኹም። 

 ኣጋይሽ ኣይምጽኡኹም: ምስ ዝኾነ ሰብ ርክባት ኣወግዱ። ኣድላይ ምስዝኸውን ጥራይ ካብ ክፍልኹም ውጹ። 

  ማስኬራ ጽሬት ተኸደኑ ኢኹም ከምኡ'ውን ካብ ካልኦት ሰባት ብውሕዱ 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ ካብ ክፍልኹም ክትወጽኡ 

እንተዘለኩም። 

 ዝኾነ ርክብ ምስ እንስሳታትኩም ኣወግዱ። 

 ናይ በይንኹም ሽንትቤት ተጠቀሙ። እዚ ዝክኣል እንተዘይኮይኑ: ነቲ ብሓባር ትጥቐሙሉ ክፍሊ መጸራረዪ (መሕጸብ ነብሲ: ሽቓቕ: 

ላቫንዲኖ) ኩልግዜ ድሕሪ ምጥቃምኩም ብልሙድ መጸራረዪ ነገራት ጌርኩም ሕጸብዎም። 

 ኣቑሑት ገዛኹም ነኣብነት ቢያትታት: ኩባያታት: ጣሳታትን ኣቑሑት ክሽነን ብሓባር ኣይትጠቐሙ። ኣቑሑት ድሕሪ ምጥቃምኩም ኣብ 

ሓጻቢት ማሽን ወይ ብኢድኩም ብጥንቃቐ ብማይን ብሳምናን ሕጸቡዎ። 

 ናይ ኢድ ሽጎማኖ ወይ ናይ ዓራት መናጽፍን ብሓባር ኣይትጠቐሙ። 

 ኣስፔዛን ካልእ ግድን ኣድለይቲ ዝኾኑ (ክግደፉ ዘይክእሉ) ነገራትን: ነኣብነት መድሃኒት: ቤተሰብኩም መሓዙትኩም ወይ ኣቕረብቲ 

ኣገልግሎት ኣብ ኣፍደገ ገዛኹም ከምዝገድፉልኩም ግበሩ። 

ኣዘውቲርካ ኣእዳውካ ሕጸብ4 

 እስኹምን ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ሰባትን ኣእዳውኩም እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ቀጻሊ ብማይን ብሳምናን  ክትሓጽቡ ኣለኩም። ማይን 

ሳምናን ኣብዘይብሉ እዋን ብናይ ኢድ ብጽረ ረኽስታት (Hand-Desinfektionsmittel) ጌርኩም ኣእዳውኩም ኣጽርዩ። ኣእዳውኩም 

ክሳብ ዝነቅጽ ምሉእ ብምሉእ በቲ ፈሳሲ ፋሕፍሕዎ። ብፍላይ ርኡይ ርስሓት ኣብ ኣእዳውኩም ምስ ዝህልወኩም ሳምናን ማይን ክጥቀሙ 

ግድን እዩ።  

 ብፍላይ መግቢ ቅድሚ ምድላውን ድሕሪ ምድላውን: ቅድሚ ምብላዕን ድሕሪ ምብላዕን: ሽንትቤት ድሕሪ ምጥቃምን ከምኡወን ኩልግዚ 

ኣእዳውኩም ርኡይ ርስሓት ምስዝህልዎን።   

ክትስዕሉን ክትህንጥሱን ከለኹም ኣፍኩም ሸፍኑ 

 ክትስዕሉ ወይ ክትህንጥሱ እንተኴንኩም ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ብመንዲል (ሶፍት) ሸፍኑ።  

 እቶም ኣፍኩም ወይ ኣፍንጫኹም ዝሸፈንኩሙሎም ነገራት ክድርበዩ ወይ ክሕጸቡ ኣለዎም። 

 ዝተጠቐምኩሎም መናዲል (ሶፍት) ኣብ ሓደ ፍሉይ: ንመንዲል መደርበዪ ጥራይ ዝኾነ ፌስታል ዝለዎ እንዳጉሓፍ ኣብ ክፍልኹም 

ጉሓፍዎም። 

ካብ ገዛ ክትወጹ ምስትግደዱ (መርመራ ክትገብሩ ወይ ብሓኪም ክትርኣዩ) እዚ ዝስዕብ ኣተግብሩ፦ 

 ተኸደኑ ኢኹም ማስክ ማስኬራ ጽሬት። ምልክታት ክሩር ሕማም ምስትንፋስ እንተዝህልወኩም፣ ናይ ዓለባ ማስክ ክትኽደኑ የብልኩምን። 

 ንኣእዳውኩም ተሓጸቡ ወይ ቅድሚ ምውጻእ ካብ ገዛ ኣብ ቆርበትኩም መምከኒ ግበሩሉ። 

 ህዝባዊ መጓዓዝያታት ኣወግዱ። ናይ ጥዕና ኩነታትኩም ምስዘፍቅደልኩም መኪናኹም ወይ ብሽክለታ ተጠቀሙ: 

ብእግርኹም ኪዱ ወይ ታክሲ ጸውዑ። 

ልክዕ ኣጠቓቕማ ማስክ ጽሬት 

 ቅድሚ ማስክ መሸፈኒ ኣፍ ምጥቃምኩም ኣእዳውኩም ብማንይን ሳምናን ወይ ብጸረ ረኽስታት ተሓጸቡ። 

                                                      
4 ቪድዮ «ቅኑዕ ምሕጻብ ኣእዳው»፥ https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY  

ማስኬራታት 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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Dureschnufe 

 ነቲ ናይ ጽሬት ማስክ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ከምዝሽፍን ጌርኩም ብጥንቃቐ ምለስዎ ከምኡውን ስሒብኩም ኣብ ገጽኩም ኣጥብቕዎ።  

 ምስ መለስኩሞ ነቲ ማስክ መሸፈኒ ኣፍ ኣይትተንክፍዎ። ዝተጠቀምክሙሉ ማስክ ጽሬት መሸፈኒ ኣፍ እንተተንኪፍኩም: ነኣብነት ክተውጽዎ 

ኢልኩም ምስተንከፍኩሞ: ኣእዳውኩም ብማንይን ብሳምናን ወይ ብጸረ ረኽስታት ተሓጸቡ።  

 ማስክ መሸፈኒ ኣፍ እንተበዚሑ ን4 ስዓታት ክልበስ ይኽእል። 

ነቲ ዝርዝራዊ መምርሒታት ኣስተብህለሉ www.bag.admin.ch/masken ኣብ ቅኑዕ ኣተሓሕዛ። 

ንኹሎም ኣድለይቲ ናይ ጥንቃቐ ስጉምትታት ኣተግብርዎም 

 ብኣካላዊ ፈሳሲታት (ቀልቀል: ደም: ልፋጭ) ዝተበከሉ ጉሓፋት: ኣብ ሓደ ነዚ ጉሓፍ ጥራይ ኢሉ ዝተመደበ ፌስታል ዝለዎ እንዳጉሓፍ ኣብ 

መደቀሲኹም ክጉሓፉ ኣለዎም: ምስ ካልኦት ጉሓፋት ከይተሓወሱ ከለዉ። 

 ዝተተንከፉ ላዕለዋይ ክፋላት ከም ኮሞዲኖ: ወሰን ወሰን ዓራት: ንካልኦት ናይ መደቀሲ ኣቑሑትን ብኖርማል ናይ ገዛ ጸረ ረኽስታት ጌርኩም 

ኣጽርይዎ።  

ንቆልዑትን ወለድን ዝምልከቶም ግለላ 

 ብመሰረት ሕጋጋት ናይ ምውሻብ ዋላ ንቆልዑትን ወለድን ብቑዓት እዮም። 

 እቲ ቆልዓ ኣብ ግዜ ምውሻብ ርክብ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ወጻኢ ስድራ ክህልዎ የብሉን።  

 እቲ ቆልዓ ጥራይ ኣብ ምውሻብ እንድሕር ኣሎ፣ ርክብ ምስ ካልኦት ኣባላት ገዛ ብዝተኻእለ መጠን ክንከ ኣለዎ። ተኻኣሊነቱ ካብ ረቋሒታት 

ከም ንኣብነት ዕድመ ይምርኮስ እዩ። ኣድላይነት እቲ ቆልዓ ግና ክኽበር ኣለዎ፣ ብሕልፊ ናይ ንኣሽቱ ቆልዑት።  

 እቲ ቆልዓ ዘይኮነ ሓደ ኣካል ወለዲ ጥራይ እንተዝውሸብ፣ እቲ ካልእ ኣካል ወላዲ ነቲ ቆልዓ ኣብ ግዜ ምውሻብ ክኣልዮ ኣለዎ ከምኡ'ውን 

ወኪል ክኾነሉ ኣለዎ።  

 እቲ ቆልዓ ዘይኮነ ግን ክልተኦም ኣካላት ወለዲ እንተዝውሸቡ፣ እቲ ኣከያይዳ ካብቲ ቆልዓን ተኻኣሊነቱን እዩ ዝምርኮስ። ናይ ጓና ምእላይ 

ክውደብ ዘይክእል እንተኾይኑ ከምኡ'ውን እቲ ቆልዓ ንመዓልታዊ ናብራኡ ብምኽታል ሕጋጋት ጽሬትን ኣደብን ኣብ ቅድሚ ወለዱ ባዕሉ 

ክውድብ ዘይክእል ተኾይኑ፣ እቲ ቆልዓ ውን ኣብቲ ግለላ ክውሰድ ከምዝኽእል ክሕሰበሉ ኣለዎ።  

ማሕበራዊ ርክባት ኣብ እዋን ምግላል 

 ዋላኳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክትግለሉ ተገዲድኩም እንተለኹም፥ ኩሉ ማሕበራዊ ርክባትኩም ክተቋርጹ ማለት ኣይኮነን። 

ብተሌፎን: ብስካይፕ: ወዘተ እንዳገበርኩም ርክባትኩም ምስ ስድራኹምን መሓዙትኩምን ቀጽሉ። ብዛዕባ ተሕልፍዎ 

ዘለኹም ኩነታት: ሓሳባትኩምን ስምዒታትኩምን ተዛረቡ።  

 እዚ ንዓኹም እኹል እንተዘይኮይኑ ወይ ከምዚ ዓይነት ተኽእሎ እንተዘየሎ፥ ኣብ እዋን ሻቕሎት: ፍርሒ ወይ ጸገማት 

ኣብ ቁጽሪ ተሌፎን 143 («Dargebotene Hand» ዝብል ኣገልግሎት ሓገዝ) ደውሉ። በዚ ቁጽሪ ተሌፎን ኣብ 

ዝኾነ ሰዓት ክተዛርብዎም ትኽእሉ ሰባት ክትረኽቡ ትኽእሉ።  

 ኣብ ኢንተርነት ዝያዳ ሓበሬታ ትረክብ www.dureschnufe.ch 

ድሕሪ ምውዳእ ናይ ምግላል ግዜ 

 ንሕግታት ጽሬትን ኣካይዳን እቲ ወፈራ ስዓቦ «ነብስና ከምኡ ክንከላኸል ኢና»www.bag.admin.ch/so-

schuetzen-wir-uns።  

 ንሒደት መዓልትታት ነዚ ዚስዕብ ምኽሪ ኽትስዕብ ኣሎካ፥ 

 ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸብ ከለኻ ብመሰረት እቲ BAG ዝሃበካ ርእይቶ ማስኬራ ግበረሉ። 

 ብእተኻእለካ መጠን ርክብካ ደረት ግበረሉ (ብፍላይ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ምስ ካልኦት ሰራሕተኛታት ብዘይ ምክልኻል ኣይትራኸብ) 

ካብ ካልኦት ሰባት ከኣ 1.5 ካብኡ ንላዕልን ሜተር ርሓቕ። 

 ካብ ህዝባዊ ቦታታት ርሓቕ። 

 

 ክታበት ኮቪድ-19 ክትገብር ሕሰበሉ፥ ካብ መርበብ ኢንተርን ሓበሬታ ኣምጽኡ  

 

www.bag.admin.ch/impfen-covid19 >ሓዊየ ኣለኹ፥ ክኽተብ የድልየኒ ድዩ፧ ከምኡውን ካብ ክፍለ-ሃገርኩም/ካንቶንኩም። 

ርክባትኩምን ስድራኹምን እንታይ ክገብሩ ኣለዎም፧ 

 ርክባትካን ስድራ ቤትካን ንጥዕናኦም ኪቈጻጸርዎ ኣለዎም፣ ካባኹም ውጽኢት መርመራ ክሳብ ዘይህሉ ነቲ "ብከምዚ ነብስና ንከላኸል" 

ዚገልጽ (www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns)ሕጋጋት ጽሬትን ሕጋጋት ኣደብ ወፈራ ድማ ክኽተልዎም ኣለዎም። 

ምልክታት ሕማም እንተ ኣጋጢሙካ ንበይንኻ ዄንካ ክትምርመር ኣሎካ። ድሕሪኡ ልክዕ ነዞም ኣብዚ መምርሒ ተገሊጾም ዘለዉ ለበዋታት 

ናይ ምግላል ከተግብሩ ኣለዎም።  

ነብስና ከምኡ 
ክንከላኸል ኢና 

Dureschnufe 

http://www.bag.admin.ch/masken
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html#https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
http://www.dureschnufe.ch/
https://www.bag.admin.ch/externallinks/bag/de/cc/kampagnen/informationskampagne-so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
http://www.bag.admin.ch/impfen-covid19
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html#https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/impfen.html
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
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BSV 

 

 ውጽኢት መርመራኹም መልከፍቲ ቫይረስ (ፖሲቲቭ) ምስዘረጋግጽ: ምሳኻትኩም ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት እትነብሩ ወይ ተመሳሳሊ ጥብቂ 

ርክብ ዘሎኩም ሰባት መንነቶም ኪፍለጥን5 ኪንገሮምን ኣለዎ። እቲ ክፍለሃገራዊ ጨንፈር ብቕልጡፍ ክረኽበካ እንተድኣ ዘይክኢሉ 

ብኽብረትካ ነቲ ናይ መርመራ ውጽኢትካ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ባዕልኻ ጸብጻብ ሃብ።  

 ምሳኻ ኣብ እትነብረሉ ቤት ዚነብሩ ወይ ምስካልኦት ተመሳሳሊ ጥብቂ ርክብ ዘለዎም ሰባት ንበይኖም ክውሸቡ ኣለዎም። ምሉእ ብምሉእ 

ክትክዩ እንተድኣ ዀይኖም ወይ ኣብ ውሽጢ እተን ዳሕሮት 120 መዓልትታት ኮቪድ-19 እንተድኣ ረኺቦም (ኣብ ቤተ-ምርምር እተረጋገጸ 

ጕዳይ) እንተ ዘይኰይኑ ካብ እተወሰነ እዋን ነጻ ክዀኑ ኢዮም። ብዝተረፈ እቶም ንቡራት ሕጋጋት ጽሬትን ኣደብን6 ቀጺሎም ክኽተሉ 

ኣለዎም። 

ንመን ክትሕብሩ ኣለኩም፧ 

 ዝዀነ ይኹን ኣብ ቤትካ እትነብረሉ ወይ ኣብ ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ምልክታት ሕማም ቅድሚ ምጅማሩ ወይ ምልክት 

እንተ ዘይብልካ ካብ ዕለት መርኣዪ ኣትሒዙ ተመሳሳሊ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ምስኡ 

ኺለግቡ (ንምውሻብ ዝምልከት መምርሒታት) ኣለዎም።  

 ኣብ ትሕቲ «ርክብ ምስ ኣወንታዊ/ፖሲቲቭ ዝተመርመረ ሰብ ኔሩኒ። እንታይ ክገብር ኣለኒ፧» ከምኡ‘ውን ከከም 

መርገጽ ክታበት «ምሉእ ብምሉእ ተኸቲበ ወይ ሓውየ ኣለኹ። ክውሸብ ኣሎኒ ዶ፧», እንተላይ ኣብ መርበብ 

ኢንተርነትwww.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene፣ ንስኹምን ርክባትኩምን ቀጻሊ ሓበሬታ 

ክትረኽቡ ኢኹም። 

 

 ሰባት ምሳኻ ርክብ ስለ ዝነበሮም ንበይኖም እንተ ተወሲዶም ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ብዛዕባኡ ዝኾነ 

ሓበሬታ ኣብዚ ትረኽቡ መርበብ ኢንተርነት ፈደራላዊ ቤትጽሕፈት ማሕበዊ መድሕን/ኢንሹራንስ BSV። 

 

                                                      
5 እዚ ኸኣ ንኣባላት ስድራ ቤት፣ ንኸም ጽምዲ ዕዳጋ ዝኣመሰሉ ሰራሕተኛታት፣ ደጋዊ ሰብ ሓዳር (ንኣ. ኣቦሓጎታትን እኖሓጎታትን ወይ ኣብ ቤቶም ንደቆም ዚከናኸኑ ሰራሕተኛታት 
ገዛ ኣብ ሓደ ኣፓርታማ፣ ተቐመጥቲ፣ ንግዚኡ (ንኣ. ኣብ ደገ) ኣብ ሓደ ገዛ ዝጸንሑ)። 

6 www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns 

ንምውሻብ ዝምልከት 
መምርሒታት 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/merkblatt-selbstquarantaene.pdf.download.pdf/covid-19_anweisungen_quarantaene.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html#https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
http://www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.html
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns

