ብዛዕባ ናይ COVID-19 መርመራ እንታይ
ክትፈልጡ ከምዘድልየኩም
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ምርመራ ብኸመይ ይካየድ?
ምልክታት ኮቪድ-19 ( COVID-19) እንተለኩም ወይ ድማ ኮቪድ-19 ( COVID-19 )
ምስዝሓዞም ሰባት ቀሪብኩም እንተኔርኩም ምርመራ ምግባር ከድልየኩም ኢዩ። ምርመራ
ምግባር ዘድልዮም ሰባት መጀመርታ ምስ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕንኦም ርክብ ክገብሩ ኣለዎም።

ምስ ወሃብ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ተወከሱ
ንገምጋም ኩነታት ምልክታት ኮቪድ-19
(COVID-19) ፡ ሰባት ብወሃብቲ ኣጋልግሎት
ጥዕንኦም ብኣካል ወይ ድማ ብተሌፎን
ይገብሩ። ኣብ ናይ ዋሽንግተን ክፍለ-ግዝኣት
(State): ብክፍሊ ኣገልግሎት ጥዕና ናይ
ምርመራ መምርሒብምምርኳስ፡ ወሃብቲ
ኣገልግሎት ጥዕና ኣድላዪነት ምርመራ
ይውስኑ።

ናይ ኣፍንጫ ናሙና ይውሰድ
እንተድኣ እቲ ሓኪም ናይ COVID-19 ምርመራ
ከምዘድሊ ወሲኑ፡ እቲ ሓኪም ናይ ኣፍንጫ
ናሙና ክወስድ እዩ ወይ ነቲ ተሓካሚ ብዛዕባ
ከመይ ገይሩ ባዕሉ ናሙና ከምዝወስድ መምርሒ
ክህቦ እዩ።

ናሙና ናብ ላባራቶሪታት ይስደድ
እቲ ናሙና ዝሓዘ ናይ ምርመራ ከረጺት
ብድሕሪኡ ንኽግምገም ናብቲ ላባራቶሪ
ይስደድ።

ናይ ላባራቶሪ ውጽኢት ናብ ተሓካሚ ይምለስ
እንተድኣ እቲ ናይ መርመራ ውጽኢት
ኣወንታዊ ሕማም ከምዘሎ ዘርኢ ኮይኑ፡
ናይቲ ምርመራ ውጽኢታት ናብ (Public
Health — Seattle & King County)
ህዝባዊ ጥዕና — ስያትልን ኪንግ ካውንትን
ይሕበሩ።
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ብኸመይ ምርመራ ክገብር እኽእል?
ዝኾነ ሰብ ምልክታት ኮቪድ-19 (COVID-19) እንተሃልይዎ ወይ ድማ ኮቪድ-19
(COVID-19) ምስ ዝሓዞም ሰባት ምቅርራብ እንተኔርዎ ብኡንብኡ ምርመራ ክገብር
ኣለዎ። ምርመራ ምግባር ግን ኣብ ኩነታትኩም ይምርኮስ፤ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጉጅለታት
ማለት ከም መጀመርታ ኣብቲ ሕማም ዝዋስኡ፡ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ከምኡ’ውን
ብእኩብ ዝነብሩ፡ ከም ናይ ግዳም ሓደራት መዕቖቢታት፡ ናይ ነዊሕ ግዜ ክንክን
ዝውሃበሎም ትካላት፡ ብዘለዎም ሓደገኛ ተቓላዕነት ምርመራ ንምግባር ካብ ካልኦት
ሰባት ፍልይ ዝበለ መንገዲ ኣለዎም።

ናይ መጀመርታ ወሃብቲ ግብረመልሲ
ናይ መጀመርታ ወሃብቲ ግብረመልሲ፡ ከም መኮንናት ፖሊስን
ሰራሕተኛታት ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ዝኣመሰሉ፡ እንተድኣ
ናይ COVID-19 ምልክታት ሕማም ኣለዎም ኮይኑ ንናቶም ናይ
ጥዕና በዓል መዚ ክሕብሩ ኣለዎም። ንቕልጡፍ ምርመራ ዝኾኑ
ፍሉያት ምድላዋት ክካየዱ እዮም ምእንቲ ናይ መጀምርታ ወሃብቲ
ግብረመልሲ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ክምለሱ ክኽእሉ።

ሰራሕተኛታት ክንክን-ጥዕና
ሰራሕተኛታት ክንክን-ጥዕና እንተድኣ ናይ COVID-19
ምልክታት ሕማም ኣለዎም ኮይኑ ንናይ ሰራሕተኛ
ኣገልግሎታት ጥዕና ክነግርዎ ኣለዎም፡ ንሱ ምርመራ
ከዳልወሎም ኣለዎ።

ኣብ ዝተጨቓጨቐ ኣከባቢታት ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት
ኣብ ልዑል ስግኣተ-ሓደጋ ዘለዎም ዝተጨቓጨቐ
ኣከባቢታት ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት፡ ከም ናይ ነዊሕ
እዋን መሳለጥያታት ናብዮት ወይ ናይ ገዛ-ኣልቦ
ኣገልግሎታት ዝኣመሰሉ፡ ንዕኦም ዝተሓዝኡ
ኣገልግሎታት ጥዕና ኣለውዎም ንሳቶም ነቶም ናይ
COVID-19 ምልክታት ሕማም ዘለዎም ሰባት ውሑስ
ምርመራን ደገፍን ክረኽቡ ክሕግዝዎም ይኽእሉ።

ዝሓመሙ ሰባት
ካብዞም ዝተጠቕሱ ጉጅለታት እንተደኣ
ዘይኴንኩም ነገር ግን ምልክታት ኮቪድ -19
(COVID-19) እንተተዓዚብኩም ወይ ድማ ኮቪድ-19
ምስዝሓዞም ሰባት ምቅርራብ እንተኔርኩም
ብኽብረትኩም ናብ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናኹም
ደውሉ። ዋላ’ኳ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕናኹም
ምርመራ ክገብሩልኩም እንተዘይከኣሉ፡ እቲ ዘለኩም
ምልክታት ምሳኹም ክመያየጥሉን ከምኡ’ውን
ምርመራን ክንክንን ክትረኽቡ ክሕግዝኹም ይኽእሉ
ኢዮም።

እዚ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ኣብ ግንቦት 12, 2020 ተኣሪሙ ነይሩ። እዚ ሓበሬታ
ክቕየር’ውን ተኽእሎ ኣሎ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ድሕረ- ገጽ ተወከሱ።
COVID webpage:
https://www.kingcounty.gov/covid/tigrinya.
እንተድኣ ብዛዕባ COVID-19 ሕቶታት ኣለውኹም ኮይኖም፡ ነቲ
(King County Coronavirus Call Center) ናይ ኪንግ ካውንቲ ማእከል
ጻውዒት ተሌፎን ኮሮናቫይረስ ተወከሱ፡፡ ኣስተርጎምቲ ኣለውዎ። ኣስተርጓሚ
ንምሕታት፡ ናብ 206-477-3977 ደውሉ።

