ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ኣብ ኣንደይ
ኣብ ፍርቂ ወርሒ ነሓሰ ኣብዚ ኣንደይ ኮሙነ ናይ መጀመርያ ሰባት ኮሮና ለጊብዎም ኣሎ፡፡
ንሕና ድማ ነዚ ኩነታት’ዚ ብደቂቕ ክንከታተሎ ኢና፡፡
ኣብዚ ኣንደይ ኮሙነ ድማ ኪኢላታት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ስለ ዘለዉና ነቶም ለጊብዎም ዘለዉ ሰባት ክከታተልዎም
እዮም፡ንቆልዑት ዘሰክፍ ዋላ ሓንቲ ነገር ስለ ዘይየለ ናብ መዉዓሊ ሕጻናትን ቤት ትምህርቲ ክኸዱ እዮም፡፡
እቲ ቪሩስ (virus) ብቐሊሉ እዩ ዝዝርጋሕ፡ ገሊኦም ዝተለኽፉ ሰባት ናባኻ እንተ ሲዒሎም ወይ ህንጥሹ እንተ ኢሎም
ወይድማ ንሶም ዝሓዝዎ እንተ ሒዝካ ፡ ንስኻ ዉን ይለግበካ ማለት እዩ ፡፡
• ኣእዳዉካ ተሓጸቦ ኣጸቢቕካን ጸጸኒሕካን
• ርሕቕ በል ካብ ዝኾነ ሰብ
•
ናይ ዉሻቤን ንበይንኻ ምፍላይን ዝብል ኣገባብ ተኸታተል
•
እንተድኣ ሓሚምካ ደገ ከይትወጽእ፡ ኣጋይሽ ከይትቕበል፡
እንዳ ሰብ ከይትኸይድ፡ ናብ እንዳ ዱካን ወይ ናብ ስራሕ ወይ
ናብ ቤት ትምህርቲ ከይትኸይድ፡፡
ናብ ኮሮና ተለፎን ደዉል
ሕቶ እንተለካ ወይ ዝሓመምካ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑካ ናብታ ኮሮና ቴለፎን ደዉል፡፡
ናይቲ ሕማም ምልክት ድማ ረስኒ ወይ ሰዓል ወይ ናይ ምትንፋስ ሽግር ወይ መግቢ ዘይመቀረካ ወይ
ዝኾነ ነገር ዘይጨንወካ ወይ ጎሮሮኻ ሓርሒሩካ ወይ ከም ገለ ተጸሊኡካ ደዉል፡፡
ቁጽሪ ተለፎን ኮረና እዚ እዩ 941 79 513
ዝኽፈተሉ ግዜ ድማ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ፡ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 12
ዉሸባ ከምኡ ድማ ንበይንኻ ምፍላይ
እንተድኣ ተወሺብካ ወይ ንበይንኻ ተፈሊኻ ነቲ ሕግታት ክትፍጽሞ ኣገዳሲ እዩ ፡፡
ነቶም ኮሮና ብሓቂ ዝሓዞም ሰባት፡ ናይ ግድን ካብ ካልኦት ሰባት ፍጹም ንበይኖም ክፍለዩ ኣለዎም፡፡
ዋላ ኸማን ነቶም ምሳኻ ዝነብሩ ዝነበሩ ሰባት ዝምልከት እዩ፡፡ ንደገ ክትወጽእ የብልካን ፡
ንበይንኻ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ክትዕጾ ኣለካ፡ ኣብታ ክፍልኻ ኮንካ ክትበልዕ ኣለካ፡ ናይ
በይንኻ ሸጎማኖ ግበር ምስ ካልኦት ሰባት ኣይትጠቐም፡፡
እቶም በዚ ሕማም ለበዳ ዝተታሕዙ ሰባት ናይ ግድን ክዉሸቡ ኣለዎም ፡ ካብ
ዝተፈላለየ ሃገራት ወጻኢ ናብ ኖርወይ ዝመጹ ሰባት ከማን ዉሸባ ይምልከቶም እዩ፡፡ ኣብ
ገዛኻ ኮፍ በል ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ናብ ስራሕ ምኻድ ወይ ናብ ካልእ ስፍራታት
ክትኸይድ የብልካን፡ ግን ንፋስ ክትወስድ ጥራይ በይንኻ ኮለል ክትብል ይክኣል እዩ፡፡

ተወሳኺ ሓቤሬታ
ኣብዚ ሓደስቲ ሓቤሬታታት ብዛዕባ’ዚ ኩነታት ክትረክብ ትኽእል፡፡
www.andoy.kommune.no/korona-info/
ብኖርዉጃን ብዛዕባ ኣንደይ ኮሙነ፡
www.facebook.com/andoy.kommune
www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት፡

ብዙሕ ነመስግን ስለ’ቲ ምትሕብባርኩም !
ምስ ብዙሕ ሰላምታ ኣንደይ ኮሙነ

