
አዲስ ወይም እየተባባሱ የመጡ ከCOVID-19 ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው ምልክቶች ይታዩብዎታል?

•  100 F + ትኩሳት ወይም ብርድ ብርድ ማለት    •  ሳል    •  ትንፋሽ ማጠር ወይም ለመተንፈስ መቸገር

•  ድካም    •  የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም    •  ራስ ምታት    •  አዲስ የተፈጠረ የጣዕም ወይም ሽታ አለመለየት 

•  ጉሮሮ መሰርሰር    •  የአፍንጫ መታፈን ወይም ፈሳሽ መብዛት    •  ተቅማጥ    •  ማቅለሽለሽ ወይም ማስመለስ

ክትባቱን አልተከተቡም፣ * ከላይ የተጠቀሱት ምልክቶች አይታዩብዎትም እንዲሁም በ24 ሰዓት 
ጊዜ ውስጥ በጠቅላላው ለ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ በCOVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር በ6 
ጫማ ርቀት ውስጥ ተገናኝተዋል?

ከCOVID-19 ጋር ተመሳሳይ ምልክቶች የሚታዩብዎት በመሆኑ ምክንያት ወይም ባለመከተብዎ* 
እና በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በጠቅላላው ለ15 ደቂቃዎች ወይም ከዚያ በላይ በCOVID-19 ከተያዘ 
ሰው ጋር በ6 ጫማ ርቀት ውስጥ በመገናኘትዎ ምክንያት የምርመራ ውጤት እየጠበቁ ነው?

የCOVID-19 ምርመራ ውጤትዎ ፖዘቲቭ ሆኖ ነበር ወይም በጤና መምሪያ በCOVID-19 
እንደተያዙ ተነግሮዎት ነበር?

هل لديك أعراض جديدة تدل عىل اإلصابة بفيروس كوفيد-19 أو تفاقم في حدة األعراض؟

• حمى تتخطى 100 درجة فهرنهايت أو قشعريرة    •  سعال    •  ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس
• إعياء    • آالم في العضالت أو الجسم    • صداع    • فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

• التهاب في الحلق    • احتقان أو سيالن األنف    • إسهال    • غثيان أو قيء 

هل لم تحصل عىل اللقاح * أو لم تظهر عليك األعراض المذكورة أعاله وكنت عىل بعد 6 أقدام 

من شخص مصاب بفيروس كوفيد-19 لمدة 15 دقيقة أو أكثر في غضون 24 ساعة؟

هل كانت نتيجة فحصك لفيروس كوفيد-19 إيجابية أو أخبرتك إحدى اإلدارات الصحية بأنك 

مصاب بفيروس كوفيد-19؟

هل تنتظر نتيجة اختبار ألن لديك أعراض تدل عىل اإلصابة بفيروس كوفيد-19 أو ألنك لم 

تحصل عىل اللقاح * وكنت عىل بعد 6 أقدام من شخص مصاب بفيروس كوفيد-19 لمدة 15 

دقيقة أو أكثر في غضون 24 ساعة؟

ለእነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች አይ 
ብለው ከመለሱ፣ እባክዎን ወደ 

ውስጥ ይግቡ።

ከጥያቄዎቹ ውስጥ ለአንዱ 
አዎ ብለው ከመለሱ፣ 

እባክዎን በቤትዎ ይቆዩ እና 
ተቆጣጣሪዎን ያነጋግሩ።

*አስፈላጊውን የመጨረሻውን   
   የክትባቱን ዶዝ ከወሰዱ 2   
   ሳምንታት አላለፉም

ወደ ሥራ ከመምጣትዎ በፊት፣ እነዚህን 
ጥያቄዎች እራስዎን ይጠይቁ፦

قبل حضورك إىل العمل، اسأل نفسك األسئلة التالية:
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إذا كانت إجابتك ال عىل جميع 

هذه األسئلة، فتفضل بالدخول.

إذا كانت إجابتك نعم عىل أي 

من األسئلة، فُيرجى البقاء في 

المنزل واتصل بمشرفك.

*لم يمر أسبوعان منذ جرعتك
   األخيرة المطلوبة


