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ጉዳይ: የ COVID-19 (ኮቪድ -19) መከላከያ ማስታወሻዎች

ውድ ተማሪዎች ፣ ቤተሰቦች እና ሠራተኞች ፣
ተማሪዎችን ፣ መምህራንን እና ሠራተኞችን ወደ መማሪያ ክፍል ሲመለሱ ማየት በጣም ያስደስታል። ትምህርት ቤትዎ እና
አመራርዎ ሰዎች ወደ ካምፓስ ተመልሰው ለመቀበል ተቋማቹህን በማዘጋጀት ታላቅ ሥራ ሲሠሩ ቆይተዋል። አሁን በ
Snohomish (ስኖሆሚሽ) ካዉንቲ ውስጥ የ COVID (ኮቪድ) ስርጭት ከፍተኛ ነው። በዚህ ምክንያት አንዳንድ አስፈላጊ
ማሳሰቢያዎችን ማካፈል እንፈልጋለን።
ለይቶ የማቆየትና እና ለይቶ የማቆየት መመሪያዎችን ይከተሉ
እርስዎ ወይም ተማሪዎ COVID-19 (ኮቪድ-19) እንዳለዎት ወይም የጉዳይ የቅርብ ግንኙነት እንደነበሩ/ራቸው ማወቅ
አስፈሪ እና አስጨናቂ ሊሆን እንደሚችል እናውቃለን። እንዲሁም የተለያየ ወይም እርስ በርሱ የሚጋጭ መረጃ መስማት ግራ
ሊጋባ ይችላል። መነጠልን እና ለይቶ ማቆየት በተመለከተ በ Snohomish (ስኖሆሚሽ ) ካዉንቲ ውስጥ ላሉት ሁሉም
ትምህርት ቤቶች እና የሕፃናት ማሳደጊያዎች የተቀመጡ መመሪያዎች እዚህ አሉ።
•

የተረጋገጠ የ COVID-19 (ኮቪድ-19) ጉዳይ ለይቶ ማቆየት
የ COVID-19 (ኮቪድ-19) ምርመራ አድርገው እንዳለባቸው የተረጋገጡ ግለሰቦች ቢያንስ ከ 10 ቀናት ውስጥ በቤት
ውስጥ ከሌሎች ሰዎች ርቀው በቤት ውስጥ ተለይተው መቆየት አለባቸው። ተማሪዎች እና ሰራተኞች ከዚህ በኋላ
ለይቶ ማቆየትሊያቆሙ ይችላሉ።
o ምልክቶቹ ከጀመሩ ፣ ወይም እንዳለባቸው የሚያሳይ ምርመራው ከተደረገ በኋላምልክት 10 ቀናት
አልፈዋል ፣ እንዲሁም
o ምልክቶች ተሻሽለዋል ፣ እንዲሁም
o ማንኛውም ትኩሳት ያለ መድሃኒት ከተፈታ ቢያንስ 24 ሰዓታት አልፏል።

•

ሙሉ በሙሉ ለተከተቡ ግለሰቦች የቅርብ ግንኙነቶች ለነበራቸው ለይቶ ማቆየት የለም
ሙሉ በሙሉ ክትባት ለተከተበ ተማሪ ወይም አባል ሠራተኛ የቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸውከተነገራቸውናደህና
ሆነው እና ምልክትን እስካልያዙ ድረስ ተለይተው መቆየት አያስፈልጋቸውም። ለመጨረሻ ጊዜ ከተጋለጡ ከ 3-5
ቀናት በኋላ ምርመራን ማድረግ አለባቸው። የ COVID (ኮቪድ) ምልክቶች ካሳዩ ይህን ትምህርትቤቱ ማሳወቅ ፣
ቤት መቆየት እና በተቻለ ፍጥነት ምርመራ ማድረግ አለባቸው።

•

ሙሉ በሙሉ ክትባት ላላገኙ ተማሪዎች/ሰራተኞች የገለልተኝነት መመሪያ
ትምህርት ቤትዎ የተሻሻለ የገለልተኝነት መመሪያ እስካልሰጠ ድረስ ሙሉ በሙሉ ያልተከተቡ የቅርብ ንክኪ ያደረጉ
ከሆን ለ14 ቀናት ራሳቸውን ማግለል አለባቸው። ልክ እንደተጋለጡ እንዲሁም ለመጨረሻ ጊዜ ከተጋለጡ ከ5-7
ቀናት በኋላ ቢመረመሩ ይመረጣል። ሁለት ምርመራዎችን ማድረግ የማይቻል ከሆነ፣ ከተጋለጡ ከ5-7 ቀናት
በኋላ አንድ ምርመራ ያድርጉ። ያልተከተቡ ተማሪዎች እና ሰራተኞች፣ ምንም እንኳን ውጤቶቻቸው አሉታዊ
ቢሆኑም፣ እንዲሁም ትምህርት ቤትዎ የተሻሻለ የገለልተኝነት መመሪያ ቢሰጥም፣ ለ 14 ቀናት ሙሉ ቤት
መቆየት አለባቸው። የተረጋገጠው የኮቪድ ጉዳይ የቤተሰብ አባል ከሆነ የገለልተኛነት ጊዜው ሊረዝም እንደሚችል
ልብ ይበሉ።

እንዲሁም ወላጆችና ተማሪዎች ክሊኒኮች ወይም አቅራቢው ነፃ እንደሆኑስለነገራቸው ተለይቶ የመቆየት ወይ ወይም ግራ
መጋባታቸውን ይግባኝ እንዲሉልን ጥያቄዎችን እያቀረብን ነው። ሆኖም ፣ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች በትምህርት ቤቱ
ወይም በሕዝብ ጤና የተቀመጠውን ተለይቶ የመቆየት ጊዜ የመለወጥ ስልጣን የላቸውም። ከትምህርት ቤቱ ወይም ከህዝብ
ጤና በሰሙት እና ከህክምና ባለሙያው በሰሙት መካከል ያለውን ልዩነት በተመለከተጥያቄ ወይም ስጋት ካለዎት ፣ እባክዎትን
ተለይው ይቆዩ እና ለተጨማሪ መመሪያ ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ።
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ሲታመሙ ቤት ይቆዩ
በ Snohomish Health District (ስኖሆሚሽ የጤና ዲስትሪክት) ውስጥ የንክኪ ፈላጊዎች ምልክት ያላቸውን ሰዎች
በትምህርት ቤት ውስጥ ፣ በስፖርት ዝግጅቶች ፣ በስራ ወይም በስብሰባዎች ላይ በርካታ ታማሚ ቁጥሮች እያገኙ ነው።
አንዳንዶቹ ትኩሳት ወይም ሳል ነበራቸው ፣ ሌሎች ደግሞ አለርጂዎችን የሚዋጉ ይመስላቸው ነበር። እርስዎ ወይም
ተማሪዎ ደህና ካልሆኑ ፣ ምልክቶቹ እስኪፈቱ ድረስ ቤትዎ ይቆዩ።
ምርመራ ያድርጉ
እንደ አለመታደል ሆኖ, የመለያየት ወይም ተለይቶ የመቆየት ጊዜን ለማስቀረት ሰዎች እንዳይመረመሩ የሚገፋፉ ወላጆች ወይም
ጓደኞች እንዳሉ ሪፖርቶች እየሰማን ነው። ይህንን ቫይረስ ለመዋጋት ምርመራ፣ ፣ ጉዳዮችን ለይቶ ማቆየትና የበሩ ንክኪዎችን
ለይቶ ማቆየት ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ በበቂ ሁኔታ ማጉላት እንሻለን። ስርጭትን ማቋረጥ ወይም ሌሎች ሰዎች ያለ
እነሱ እንዳይታመሙ መከልከል አንችልም።

የ COVID ምልክቶች ከሚከተሉት ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ ሊያካትቱ ይችላሉ፡
• ትኩሳት
• የጡንቻ ህመም ወይም የሰውነት ህመም
• ብርድ ብርድ ማለት
• ራስ ምታት
• ሳል
• በጉንፋን የተዘጋ ጉሮሮ
• የመተንፈስ ችግር
• የአፍንጫ ፍሳሽ ወይም የአፍንጫ መታፈን
• ድካም
• አዲስ ጣዕም ወይም ማሽተት ማጣት
ምልክቶቹ ከታዩ ፣ ከተከተቡ ወይም ካልተከተቡ ፣ በጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ፣ በክሊኒኩ ወይም በመድኃኒት ቤትዎ
በኩል ምርመራ ያድርጉ ፣ ወይም በwww.snohd.org/testing ላይ ይጎብኙን ። የበይነመረብ መዳረሻ የሌላቸው ወይም
የቋንቋ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የምርመራ ቀጠሮ ለመያዝ በጤና ጥበቃ ወረዳ የጥሪ ማዕከል በ 425.339.5278
ማግኘት ይችላሉ። የጥሪ ማእከሉ ከጠዋቱ 8:30 ከሰዓት በፊት እስከ 4:30 ከሰዓት በኋላ ከሰኞ እስከ አርብ ክፍት ነው። ከስራ
ሰዓት በኋላ ወይም ቅዳሜና እሁዶች የሚደውሉ ደዋዮች በሚቀጥለው የሥራ ቀን እንድንመልስላቸው መልእክት መተው
ይችላሉ።
ውጤቶች እስኪመጣ ድረስ ሰዎች ቤት ውስጥ ሆነው ከሌሎች መራቅ አለባቸው። አስፈላጊ ከሆነ የሕክምና እንክብካቤ
ማግኘት ይፈቀዳል ፤ እርስዎ እንደሚመጡእንዲያውቁ እና ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዲችሉ አስቀድመው መደወልዎን
ያስታውሱ።
ክትባት ይከተቡ
ለማስታወስ ያህል ፣ የክትባት ቀጠሮዎችን ለመፈለግ በርካታ መንገዶች አሉ። ተጨማሪ ምንጮችን ለማግኘት የመጀመሪያ
እንክብካቤ አቅራቢዎን ፣ የአከባቢዎን ፋርማሲ ያነጋግሩ ወይም www.snohd.org/covidvaccine ይጎብኙ።

ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆችን በሚከተቡበት ጊዜ ጥቂት አስፈላጊ ማሳሰቢያዎች አሉ:
• Pfizer-BioNTech በአሁኑ ጊዜ ለ 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑት የተፈቀደ ብቸኛው የ COVID-19 (ኮቪድ19) ክትባት ነው። Moderna እና Johnson & Johnson በዚህ ጊዜ ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ብቻ
የተፈቀደ ነው። ቀጠሮ ከመያዝዎ በፊት እባክዎን በየትኛው የምርት ስም እንደሚገኝ ያረጋግጡ።
• ዕድሜያቸው 12-17 የሆኑ ሰዎች ክትባቱን ለመውሰድ ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል።
አቅራቢዎች ፈቃድን ለመመዝገብ የተለያዩ መስፈርቶች ሊኖራቸው ይችላል ፣ ስለዚህ ለወላጅ ፈቃድ ምን
እንደሚያስፈልግ ለማወቅ እባክዎteን ድህረ ገፅ ይመልከቱ ወይም አስቀድመው ይደውሉ።
• ብቁ ላልሆኑ ታዳጊዎች እባክዎትን ቀጠሮዎችን አይፈልጉ ወይም አያቅዱ።

ለታዳጊ ህፃናት ክትባቶች ሙከራዎች በመካሄድ ላይ ናቸው። ዕድሜያቸው 11 እና ከዚያ በታች ለሆኑ ሰዎች በ FDA
(ኤፍዲኤ) የክትባትፈቃድ እስኪያገኙ ድረስ ፣ ወጣቶች ፣ ቤተሰቦች እና ሰራተኞች ሁሉም የህዝብ ጤና መከላከያ
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እርምጃዎች በተከታታይ መከተላቸውን ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ይህ ማለት ከቤት ሲወጡ የአፍና አፍንጫ ጭምብል
ማድረግ ፣ አላስፈላጊ ማህበራዊ ስብሰባዎችን ማዘግየት ፣ ከእርስዎ ጋር ከማይኖሩ ሰዎች ርቀቶን መጠበቅ ፣ በቤት ውስጥ
ውስጥ ጥሩ የአየር ዝውውርን መጠበቅ ፣ እና እጅን መታጠብ ወይም የእጅ ማጽጃን በተደጋጋሚ መጠቀም።
በእነዚህ ፈታኝ ጊዜያት ውስጥ ስለ ትዕግስትዎ እና ስለ ጽናትዎ እርስዎንና ተማሪውን እናመሰግናለን።
ከሰላምታ ጋር ፣
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