ኮቪድ-19 መርመራዲ፣ ክታበትዲ፡ ጨገማትዲ፡ እውስተው
ካበናታትዲሲ ህምባ እምንዲ ሓብረር ክቱብ ዋልደንድ

መርመራዲ ሲርናዲ/ዓደግስናዲ
ኣዪ እሻራት ወሪ ሰባት ኮቪድ-19 ዋስስተንካ/ዋንተንካ፡ ኣሸሻዅድ መርመርስሮ፡ ክማና/ውጽኢት ኩመርመሪዅ
እንትራስክ፡ ኩመስክብል ኮፍ ዪ። ክድመትሊ ኣኽን ደኳኲንሊ ፈርግ።
እሻራት/ሰባት ኮቪድ-19 እና ተለየውሲ ቱሰኵ፡
• ሓድ/ረስኒ፣ ገብኢ ፡ ስድቕ
• ጉንፋ(እሑዕ ይና) ወሪ ጉርጉማ ሕርኽርኽ ይና
• ትንፋስ ድርጝና/ፊዅትና ቒልስጝ
• ቁንባ ጀረር ይና
• እኻርናዲ ታምነዲር ግርስ ብና (ቂራዲ ታምዲ ድድና)
መርመራ ኮቪድ-19ሩዅ ኣዪ ኣዳምድ ካየድ ግን ንእስታዅ - ከፈልሰላ። ኒን ዋላ እን ከው መዲከር ካርድ
እንገውዲ፡ እና በለድሊ ጋሺቶ እንተውዲ፡ ኒሰና ይኸ ክድመትድ እንተውዲ ዓይብረውዲትኽር ቋላዅ ግን።
መርመራ ኵዅድ ክማና ኮቪድ-19 ክምረት ቋሊሰን፡ ከወልድ ሲርደ ኩመስከብሊ ኣኺ(መስከብልድ ፊግ)።
ኮቪድ-19 ሻዅ ኣዳምዲ ስኵርስጝና ዋነንካ ወሪ ስኵርስጝረ እርግራኽር ኣክረን፡ ወጀባዅሉ መድ-ኣደራ
ሕክምኒዅ ዓወኖትልድ ፍቶ ግረስረኵ ዮ ኮድጚስራስክካ፡ 14 ኳራ ኩመስከብል ሲርደ ኩሹ ኬለቢ።
ኣዳም ኮቪድ ሻዅዲ ስኩርስጘዅዲ፡ ኣረርስጝረኽር ወሪ መንደርትራኽር ኣክረን፡ መስከብሊ ኩሹ ዓደግቶ(ሲዲቶ)
ወንቀርስርኵ።

ክታበት
ኣርእቶ ሻኽረው
•
•
•
•
•
•

ኣዪ ኣዳም ኒዕምር 16 ወሪ ኒድ ኣወይሲ ኣኻዅ፡ ክታበት ኮቪድ-19 ኣድሮ ገረሰኵ።
ክታበት ኮቪዱዅ ኵሽራ ሻክኒ መታን፡ መስመር ኮሮና-ቫይስዅ ተሌፎን 1800 675 398 ደወልዲ።
ጋብ ተርጎማዅ ጀረበረን ይኸ ተለይድኖ ዜሮ/ባሕሲ(0) ጨቐጢ ።
ናዕምር 60 ኣመራዲ ናልድ ቅሰውዲ ክታበት ኣስትራዘኒካ (AstraZeneca) እውስትድኖ ግን። ሲረዅ
ሽዅዳታት ሻው ኣከነንኻ፡ ክታበት ፋይዘር(Pfizer) ኣድኖ ፈቀድስኩሎም።
ናዕምር 12 - 59 ኣኽራሲ ህምበው ከው፡ ክታበት ፋይዘር(Pfizer) እውስትድኖ ግን።
ክታበት ኮቪድ-19 ኣዪ ኣዳምድ ካየድ ግን ንእውሳትዅ - ከፈልሰላ። መዲከር ካርድኽር ጀረብደላ።
ከተብስና ፍሪር ግን፡ ክታበት ኣድና ፍሪርቶ ገረስረኵ።

•
•
•
•

ታምም መንፍዒት ዋኒሮሉ፡ ላ ጅንስ ኮቪድ-19 ክታበትልድ ለኛ መርባ ኣድና ጀረብደኵ።
እን ሰልፋ መርበት ኣድሮሰና፡ እን ሊጘሪት ኣውን ኣድቶ ኣክረት ሓበርስሮካ ግን።
ኣውስትራልይል ክታባት ና ነጅሓትሲ ኣክድስኒ መታን፡ መንፍዒትሊ እርግኒ ጃብ ዋጅብድ መርመርሰኵ።
ኵዓፍየትድ ወሪ ኮቪድ-19 ሰበብድ ስክፍታ ወሪ ጒኢ ዋነንካ፡ ሓኪም ኵዅዲ ጋቢ።

ህምበው ካበናታት
መናብረት ጨገሙዅ ካበና
መርመራ ክማና/ውጺኢት እንታራስክ ጨበርዱ፡ መሀየትኵ ኣተይና ብነድ ጨገምትግሪን ጒኢ ዋነንካ፡ ኮቪድ-19
መርመራዲ ዓደግስነዲር ካበና $450 ዶላር እውስትሮካ ወጀበው ኣከን ወንቀርቶ ገረስረኵ። ነን ሰገርግሪ መስከብሊ
ህምብኒል ካቢሮካ ግን።
መርመራ ኮቪድ-19 እስረዅድ ክማና፥ ኮቪድ ሻኽሩዅ ያዅ ኣከን፡ ወሪ ኮቪድ ሻዅዲ ተኸቱዅ ስኵርስጝና
እርጋዅካ ኣከረን፡ $1,500 ዶላር እውስትቶ ወጀብሮካ ገረሰኵ። ኮሳ ሓብረ ኣረርኒ መታን፡ ኮሮና ቫይረሱዅ
መስርመር ተሌፎን 1800 675 398 ደወልዲ። ተርጎማዅ (ጋብሲ ገለበዳዅ) ጀረብረንኻ ተለለይድሮ
ዜሮ/ባሕ(0) ጨቐጢ።
እንቲ ወሪ እንቲ ኣርእራዅ ኣዳም ሻቀልስኒዅ ስምዒት ዋስስተንሉ፡ እና ላይፍ-ላይን(Lifeline) መስመርሊ
13 11 14 ወሪ ቢዮንዲ ብሉ(Beyond Blue) 1800 512 348 የው ተሌፎናትሊ ደወልድቶ ገረስረኵ።
ተርጎማዅ (ጋብሲ ገለበዳዅ) ጀረብረንኻ፡ ሰልፍ በደርዶ 131 450 ደወልዲ።
ሲርና፡ ዓደግስና ወሪ ጭምቢዊትና ዋስስተንካ፡ ኮሮና ቫይረሱዅ መስመር ተሌፍሮን 1800 675 398 ደወልድሮ
ደምቢ፡ ተለይድሮ ሰዃ(3) ጨቐጢ/ፍሪሪ። ተርጎማዅ (ጋብሲ ገለበዳዅ) ጀረብረን ይኸ ፡ ዜሮ/ባሕ(0) ጨቐጢ።
ኣውስትራልዪ ቀይሕ-መስቀሊ ኣንገፍድኒ መታን ካየድ ከደማዅ ኣዳም ከለብሮ፥ ካቢሮካ ገረሰው ኩገባ ኣረርሰው
ዓወኖቱ ኣካናትዲ ኣረርስጝረሰና ሃቢሮካ ግን።

•
•

$450 ኮሮና ቫይረስ መርመሪው(መርመርስኒው) ካበና(ማይክሮሶፍት ዎርድ ክቱብ)
$1500 ጨዓት ሽዅዳ ለበዳዅድ ሰበትድ እውሳታዅ ፊዄድ ከፈልሰው ካበና(ማይክሮሶፍት ዎርድ
ክቱብ )

ተርጎማዅ (ጋብሲ ገለበዳዅ) ጀረብረን፡ ኮቪድ-19ር ተሌፎን መስርመር 1800 675 398 ደወልድሮ ደምቢ ተለይድሮ
ዜሮ/ባሕ(0) ጨቐጢ።

