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ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ሓበሬታን ዉጽኢት ቅጥዕን

እተሓትመ፡  ነሓሰ 26, 2021

ማእከል ቍጽጽርን ምክልኻልን ሕማም (CDC) ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ኮሮናቫይስ (COVID-19) መርመራ ክግበር ከም ዘለዎ 
ሓሳብ ይህብ። ናይ COVID-19 መርመራ ንኣብያተ-ትምህርቲ ነቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዘጋጥም ናይ COVID-19 ሕማማት 
ብቕልጡፍ ንኸለልይዎን ነቲ ናይ COVID-19 ረኽሲ ንኽንክዮን ይሕግዝ። ኣብ 2021-22 ዓመተ ትምህርቲ ናይ ተማሃራ
ይካ ቤት ትምህርቲ ኣብቲ ንዅሉ ናይ DC ህዝባዊ ቻርተር ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብ ሙሉእ ከተማ ዝተዘርገሐ ኣብ ቤት 
ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መደብ መርመራ ይሳተፍ ኣሎ። 
እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ምራቕ ዝተመስረተ ናይ PCR መርመራ ኢዩ ዝጥቀም ኣብዚ ዝስዕብ ድማ ዝያዳ ኽትመሃሮ ትኽእል 
ኢኻ፡- www.shieldt3.com/k12/። ውጽኢት እቲ መርመራ ንወላዲ/ንተንከባኻቢ እቲ ተማሃራይ (ወይ ነቲ መንእሰይ ተመሃ
ራይ ብቐጥታ), ነቲ ግቡእ ናይ ቤት ትምህርቲ ብዓል ስልጣን ከምኡውን ንትካል ጥዕና DC ክንገር እዩ። 
ናይ DC ህዝባዊ ከምኡ ውን ህዝባዊ ቻርተር ኣብያተ-ትምህርቲ ኣብቲ ኣብ ሙሉእ ከተማ ዝተዘርገሐ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት 
ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም ይሳተፉ ኣለው ነዚ ቅጥዒ እዚ ኸኣ ብዛዕባ እቲ ፕሮግራም መርመራ ንዓኻን ንተመሃ
ራይካን ንምክፋል ከምኡውን ነቲ ሓበሬታ ንሰበ-ስልጣን ንምክፋል ይጥቀሙሉ ኣለዉ።  ኩኵሉ መርመራ ብናጻ እዩ። 
 እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ መደብ መርመራ ናይ ሕማም ምልክት ንዘለዎን ንዘይብሉን መርመራታት ከቅቕርብ 
እዩ።   ናይ ሕማም ምልክት ንዘይብሉ መርመራ  ማለት ሓደ ተመሃራይ ምልክት COVID-19 እኳ እንተ ዘይብሉ ከምኡ ውን 
ተደጋጋሚ ዝዀነ "ምጽራይ" መርመራ እኳ እንተገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ምግባር ማለት እዩ። ኣብ መጀመርታ ናይ 
2021-22 ዓመት ትምህርቲ ኣብ በቢሰሙን ንመርመራ ዝኸውን ሃንደበታዊ መርኣያ ተማሃሮ ክምረጹ ኢዩም። ናይ ሕማም 
ምልክት ንዘይብሉ መርመራ ነቲ ምስ COVID-19 ዘለዎ ናይ ቀረባ ርክብ ዝገበረ መርመራ እውን ዘጠቓልል ኢዩ። እዚ ሜላ 
እዚ ናይቲ ሕማም ምስፍሕፋሕ ንምንካይ ዝሕግዝ ውጽኢታዊ ሜላ እዩ ከምኡድማ ኣቐዲምካ ብቕልጡፍ መዋጽኦ ንምፍ
ላጥ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ነቲ ብ COVID-19 ዝተለኽፈ ተማሃራይ  ቀልጢፍካ ንኽትከናኸኖ የኽእለካ ከምኡ ውን 
ንተመሃሮ፡ ንወለድን ንማሕበረሰብን ይጠቅም፡ ብኣካል ንዝወሃብ መምርሒ ድማ የበራትዖ። ናይ ሕማም ምልክት ንዘለዎ 
መርመራ ሓደ ተመሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኸሎ ምልክታት ናይ COVID-19 እንተድኣ ኣለዎ ኢዩ ዝግበር። 
እቲ መርመራ እንታይ ኢዩ? እቲ መርመራ ቃንዛ ዘይብሉ ናይ PCR መርመራ ኢዩ። ናይ ምራቕ መርኣያ ኣብ ንእሽቶ ናይ 
መመርመሪ ኣቅሓ ይእከብ። 1-1.5 ሚሊ ሊትር ናይ ምራቕ መርኣያ ይእከብ። 
መን እዩ ክምርመር ዘለዎ? ኣብዚ እዋን እዚ ናይ DC ትካል ጥዕና ነቶም ኣብ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ዘይተታ
ሕዙ ውልቀ-ሰባት ተደጋጋሚ ዝዀነ ናይ ሕማም ምልክት ንዘይብሉ መርመራ ክግበረሎም ሓሳብ ይህብ ኣሎ። ኣብዚ እዋን 
እዚ ምሉእ ብምሉእ እተታሕዙ ውልቀ-ሰባት ኣብ ልሙድ ናይ ምልክት ሕማም መርመራ ክካፈሉ ሓሳብ ኣይህብን ኢዩ። 
ኣብዚ እዋን እዚ ብ COVID-19 ምስ ዝተለኸፉ ናይ ቀረባ ርክብ ዝገበረ ከምኡውን ናይ COVID-19 ምልክታት ዘለዎም 
ሰባት ክታበት ይውሰዱ ኣይውሰዱ ብዘየገድስ ንዅሎም ውልቀ-ሰባት መርመራ ክግበረሎም ትካል ጥዕና DC ይመክር።
መደባት እቲ መርመራ እንታይ እዩ?
• ናይ ሕማም ምልክት ንዘይብሎም ተደጋጋሚ ዝኾነ መርመራ፡ ሓደ ተማሃራይ ኣካል ናይ ውልቀ-ሰባት ናይቲ ኣብ በቢሰ

ሙን ብሃንደበት ዝግበር መርኣያ ኰይኑ ነቲ ናይ COVID-19 ቫይረስ መርመራ ንክግበረሉ ክምረጽ ይኽእል ኢዩ። 
•  ናይ ቀረባ ርክብ ንዝገበረ መርመራ፡ እቲ ተማሃራይ ምስ ሓደ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ COVID-19 ሕማም ዘለዎ ውልቀ-

ሰብ ጥብቂ ርክብ ከም ዘለዎ እንተድኣ ተፈሊጡ ድሕሪ እቲ ምግላጹ ናይ COVID-19 መርመራ ንክግበረሉ ብቑዕ ኢዩ። 
•  ናይ ሕማም ምልክት ንዘለዎ መርመራ፡ እቲ ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምልክታት ናይ COVID-19 እንተድኣ ኣማ

ዕቢሉ ነቲ ናይ COVID-19 መርመራ ክገበር ኢዩ።
በቲ ሓደ ሸነኽ ዝቀጸለ
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ብዛዕባ ውጽኢት እቲ መርመራ ብኸመይን መዓስን ክፈልጥ እኽእል?
ናይ ምራቕ መርመራ ውጽኢት በቲ ንወለዲ/ንተንከባኸብቲ ወይ ነቲ መንእሰይ ተመሃራይ ብቐጥታ ክረኽብዎ ኣብ ዝኽእሉ 
መራኸቢ ኣቢሉ ክርከብ ይከኣል። እቲ ውጽኢት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ 6-12 ሰዓት ክርከብ ይከኣል እዩ። ወለዲ/ሓለውቲ 
ወይ እቲ በጽሒ ተማሃራይ እውን ኣወንታዊ ፈተና እንተድኣ ዀይኑ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ይራኸቡ ኢዮም። ትካል ጥዕና DC 
ንወለዲ/ንተንከባኸብቲ ወይ ነቶም መናእሰይ ተማሃሮ ክከታተሎም ኢዩ እዚ ኸኣ ሓደ ካብቲ ንኣወንታዊ ውጽኢት መርመራ 
COVID-19 ዝግበር ልሙድ መስርሕ ሓደ ኣካል ኢዩ። ብዛዕባ እቲ ናይ ሕሙም መራኸቢ ዝያዳ ሓበሬታ ንበይኑ ክወሃብ እዩ።
ናይ ተማሃራየይ ውጽኢት መርመራ ምስ ተቐበልኩ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?
ናይቲ ተማሃራይ ናይ መርመራ ውጽኢቱ ኣሉታዊ እንተኾይኑ, እዚ ማለት ኣበቲ ሰዓት እቲ ቫይረስ ኣብ ናቱ መርኣያ መርመራ 
ኣይተረኽበን ማለት እዩ። እቲ ተመሃራይ በቲ ትካል ጥዕና DC ዝምከሩ፡- ማስኬራ ምግባር ጽሬት ምሕላው ከምኡውን ኣካላዊ ርቀት 
ናይ ምሕላው ልምድታት ምዕቃብ ክቕጽል ኣለዎ። እቲ ተማሃራይ ናይ መርመራ ውጽኢቱ ኣሉታዊ እንተኾይኑ እሞ ናይ ሕማም 
ምልክት ወይ ምስ ሓደ ናይ COVID-19 ሕማም ዘለዎ ውልቀ-ሰብ ጥብቂ ርክብ እንተድኣ ኣልይዎ እቲ ተማሃራይካ መዓስ ናብ ቤት 
ትምህርቲ ክምለስ ከም ዝኽእል ብምግዳስ ንዅሉ በቲ ትካል ጥዕና DC ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ዝተዋህበ መምርሒታት ክስዕብ 
ኣለዎም። እቲ ተማሃራይ ምልክታት ናይ COVID-19 እንተድኣ ኣማዕቢሉ ውጽኢት መርመራ ብዘየገድስ ናብ ኣላዪ ክንክን ጥዕና ናይቲ 
ተማሃራይ ክትድውል ኣሎካ።
እንድሕር እቲ ናይ ተማሃራይ ናይ መርመራ ውጽኢቱ ኣዎንታዊ እንተኾይኑ እዚ ማለት እቲ ተመሃራይ እቲ ቫይረስ ከም 
ዘለዎ እሞ ክዝርግሖ ከም ዝኽእል ዘመልክት ኢዩ። ብኽብረትካ ቀልጢፍካ ምስ ኣላዪ ኽንክን ጥዕና እቲ ተማሃራይ 
ተራኸብ።  እቲ ተመሃራይ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕን ነቲ ካብ ትካል ጥዕና DC ከምኡ ውን ቤት ትምህርቲ ዝወሃብ መምርሒታት 
ጥዕናን ትምህርትን ክስዕብን ኣለዎ። እቲ ተማሃራይ ውጽኢት መርመራኡ ምስ መጸ ኣብ ካምፓስ እንተድኣ ኣልዩ ካብ ቤት ትም
ህርቲ ኽሳዕ ዝውሰድ ናብ ግሉል ቦታ ክእለ ይግባእ። 
 ልክዕ ከምቲ ኣብ ቤተ ምከራ ዝግበር ዝዀነ ይኹን መርመራ ናይ ሓሶት ኣወንታዊ ወይ ናይ ሓሶት ኣሉታዊ ውጽኢት ከጋጥም 
ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ጥዕናኻ እንተላይ ብዛዕባ ዘጋጠሙኻ ምልክታት ሕማም COVID-19 ዘተሓሳስበካ ነገር እንተሃሊዩ ምስ 
ኣላዪ ኽንክን ጥዕናኻ ንክትራኸብ ብጽኑዕ ንመኽርካ። 
ሓላፍነት 
እቲ ኣውራጃ፣ ቤት ትምህርቲ፣ ሰራሕተኛታቱ ከምኡውን ወኪላቱ ካብቲ ኣብ ምልእቲ እታ ኸተማ ዝርከብ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት 
ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም ዝተተሓሓዘ ተግባራት ወይ ዕሽሽ ካብ ዝብል ሲቪላዊ ሓላፍነት ናጻ ክዀኑ ኢዮም። እዞም 
ዝስዕቡ ግን ኣይሓውስን፦ ገበን፣ ደይመደይ ኢልካ ዝግበር ኣበሳ፣ ሸለልትነት ወይ ደይመደይ ኢልካ ዝግበር ዘይስነ-ምግባራዊ ተግባራት።
ሓበሬታን ጸብጻባትን
ካብዚ ቅጥዒ እዚ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከምኡውን ውጽኢት መርመራታት ከም ኣካል ናይቲ ጸብጻብ COVID-19 ኰይኑ ክእከብ ኢዩ 
ነቶም ምስኡ ዝተተሓሓዙ ናይ ቤት ትምህርትን ናይ ጥዕናን ሰበ-ስልጣን ክንገሮም ይኽእል ኢዩ። ናይ COVID-19 መርመራ ኣወንታዊ 
እንተ ኾይኑ መንነት ናይቲ ተማሃራይ ካብ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ናብ ካልኦት ኣይተሓላለፍን ኢዩ።
ብኸመይ እየ ክጥቁም ዝኽእል? እንድሕር ንቲ ናይ መርመራ ፕሮግራም ክትጥቁም እንተደሊኻ ነቲ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ዘሎ ንተማሃራ
ይካ (ወይ ንባዕልኻ ዕድመኻ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ተምሃራይ እንተኾይንካ) ዝኸውን ናይ ጥቆማ ቅጥዒ መሊእካ ኽትመልሶ 
ኣሎካ። እቲ ዝገበርካዮ ጥቆማ ክምዝገብ እዩ፣ ተመሃራይካ ድማ መርመራ ንኽግበረሉ ኣይምረጽን ወይ ብቑዕ ኣይኸውንን። እዚ ናይ 
ጥቆማ ቅጥዒ እዚ ን 2021-22 ዓመት ትምህርቲ ዝበቅዕ እኳ እንተ ዀነ ተመሃራይካ (ወይ ባዕልኻ ዕድመኻ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ 
ዝኾነ ተምሃራይ እንተኾይንካ) ናይ COVID-19 መርመራ ንክግበር ከም ዘይትደሊ ዝገልጽ ደብዳበ ወይ ኢ-መይል ናብ ቤት ትምህርቲ 
ተማሃራይካ ብምልኣኽ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ። 
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 ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 ናይ ጥቆማ ቅጥዒ

ናይ ኣድራሻ ሓበሬታ | ብወላዲ/ተንከባኻቢ (ወይ ተመሃራይ ወዲ 18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተ ዀይኑ) ዝተዛዘመ 

ስም ኣቦ ተምሃራይ፡ ስም ተምሃራይ፡ ዕለተ ልደት፡

ስም ቤት ትምህርቲ፡ ወረዳ፡

ናይ ገዛ ኣድራሻ፡ APT፡ ከተማ፡ ግዝኣት፡ ZIP፡

ወላዲ/ሞግ ዚት: ቴሌፎን፡ ኢሜይል፡

ኣብ ህጹጽ እዋን ተጸዋዒ ስም፡ ኣብ ህጹጽ እዋን ተጸዋዒ ቴሌፎን፡

ኣብ ታሕቲ ብምፍራም ከምዚ ዝስዕብ ብምባል እምስክር፦

• ነቲ ኣብ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም ዘሎ ሓበሬታ 
ኣንቢበዮን ተረዲአዮን ኢየ ከምኡ ድማ ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም 
ክካፈል እደሊ ኣይደልን ኢየ።

• እቶም ናይ ቤት ትምህርትን ጥዕናን ሰበ-ስልጣናት ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ 
ፕሮግራም ብዘይምስታፈይ ብዛዕባ እቲ COVID-19 ኣብ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ዝኽእልን ክስፋሕፋሕ ከም 
ዝኽእልን ዝወሓደ ሓበሬታ ኸም ዝህልዎም ተረዲኡኒ እዩ።  

• እቲ ተማሃራይ ምስ ናይ COVID-19 ሕማም ዘለዎ ሰብ ጥብቂ ርክብ ከም ዘለዎ እንተድኣ ተፈሊጡ ወይ ምልክት ሕማም 
እንተድኣ ሃሊይዎ እቲ ተማሃራይ ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም ብቑዕ ከም 
ዝኸውን ዘይኸውን ተረዲኡኒ ኢዩ። እዚ ጥቆማ እዚ ንክስረዝ እንተ ዘይኣመልኪተ ጥራይ።

• ነዚ ቅጥዒ እዚ ብናጻን ብፍታውን ፈሪመዮ እየ፣ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሰ ተመሃራይ (ወይንገዛእ ርእሰይ ወዲ 18 ዓመት ወይ 
ካብኡ ንላዕሊ እንተ ዀይነ) ውሳነ ኽገብር ድማ ብሕጋዊ መገዲ ስልጣን ኣሎኒ።

• ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ውሳነይ ብምቕያር ኣብቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ናይ COVID-19 መርመራ ፕሮግራም 
ክካፈል እመርጽ እኸውን። ይኹን እምበር ነቲ ካብ ናይ ተማሃራየይ ቤት ትምህርቲ ዝተሰየመ ሰብ ነዚ ስራሕ እዚ ኸም ዝስርዞ 
ብጽሑፍ እንተ ዘይነጊረዮ ኣብ 2021-22 ዓመት ትምህርቲ እቲ ጥቆማይ ክትግበር ብቁዕ ኢዩ።

ናይ ወለዲ/ተንከባኻቢ ስምምዕ ክታም (ተመሃራይ ትሕቲ 18 ዓመት እንተ ዀይኑ) ዕለት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት)

ክታም ናይ ተምሃራይ (እንድሕር ዕድሚኡ 18 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኾይኑ) ዕለት (ወርሒ/ዕለት/ዓመት)


