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 ኮሮና ቫይረስ፡ ኮቪድ 19 ዝበሃል 
ሕማም ዘስዕብ ቫይረስ እዩ። 

 ወላ ምስ ምሉእ ጥዕና እንከለኻ/ኺ፡ 
ንቤት ትምህርቲ፡ ንስራሕ ወይ ስፐዛ 

ክትገብር/ሪ ንምኻድ ጥራሕ ካብ 
ገዛ ምውጻእ ይምረጽ። 

 እዚ ሕማም፡ ኣብ ገሊኡ ኩነታት 
ከቢድ ናይ ጥዕና ጉድኣት ከስዕብ 
ይኽእል። ክሳብ ሞት ዘብጽሓሉ 

ውሱን ኩነታት ኣሎ። 

 ረስኒ ፡ስዓል ወይ ሕጽረት ትንፋስ እንተ 
ጌሩልካ/ኪ፡ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ/ኢ። 
ንሓኪምካ/ኪ ብተሌፎን ድሕሪ 
ምውካስ፡ ዝበለካ/ኪ ግበር/ሪ። 



 

 ሓደ ዝተለኽፈ ሰብ ሓደ ኣቕሓ 
ብኢዱ እንተ ሒዙ፡ ኮሮና 
ቫይረስ ኣብቲ ኣቕሓ ይተርፍ። 

 ገሊኦም በዚ ቫይረስ ዘተለኽፉ 
ሰባት፡ ናይ ጥዕና ጉድኣት ስለ 
ዘየውርደሎም፡ ተለኺፎም ከም 
ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም። 

 ግን ንሳቶም ውን፡ ክስዕሉ፡ 
ክዛረቡ ወይ ከስተንፍሱ ከለዉ፡ 

ቫይረስ ናብ ካልእ ሰብ 
ከመሓላልፍዎ ይኽእሉ እዮም። 



 

 ኮሮና ቫይረስ ከይለግበና ወይ ናብ 
ካልአ ከይነማሓላልፎ ዝሕግዙ ቀለልቲ 
ክንስዕቦም ዘለና መምርሒታት ኣለዉ። 

 ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ኣእዳውካ/ኪ 
ተሓጸብ/ቢ። ኢድካ/ኪ ከይተሓጸብካ/ኪ፡ 

ገጽካ/ኪ ኣይትተንክፍ/ፊ። 

ካብ ካልአ ሰብ ልዕሊ 
ሓደ ሜትሮ ኣርሕቕ/ቒ።

ኣፍካን ኣፍንጫኻን 
ብማስክ ተሸፈን።



   ኮሮና ቫይረስ 
ኣብ ኢታሊ 

 ኮሮና ቫይረስ ንምምካት፡ ኣብ ኢታሊ ብዙሕ 
ግዜ እዮም ሕግታት ዝቕይሩ ዘለዉ። 

ንሓድሽ ሓበሬታ ኣብዛ ገጽ ቀጻሊ ተኸታተሉ 

   ilgrandecolibri.com/coronavirus  

ዞባታት ውን ነናተን ፍሉይ 
ሕግታት የውጽኣ እየን። 

ኣብ ዞባኻ/ኺ ዘሎ 
ሕግታት።

https://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/
https://www.ilgrandecolibri.com/coronavirus-spiegato-migranti-asilanti/


 

 ካብ ገዛኻ/ኺ ወጻኢ፡ ኣብ ዝኾነ ቦታ፡  
ዕጽው ይኹን ክፉት ብዘየገድስ፡ 
ብማስክ ክትሽፈን/ኒ ኣለካ/ኪ። 

ትሕቲ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም 
ቆልዑትን፡ ናይ ሓኪም ፍቓድ 
ዘለዎም ሰባትን ጥራሕ እዮም 
ብዘይ ማስክ ክወጹ ዝፍቀዶም። 

 ካብ ምሳኻ/ኺ ዘይቅመጡ 
ሰባት፡ እንተወሓደ ሓደ 

ሜትሮ ክትርሕቕ/ቒ ኣለካ/ኪ። 

 ኣፍን ኣፍንጫን 
ጽቡቕ ጌሩ ዝሽፍን 

ማስክ ክኸውን ኣለዎ። 



 

 ጂምናዝዩምን ናይ 
መሐንበሲ ቦታታትን፡ ክሳብ 
ዕለት 23 ሕዳር ዕጽው እዩ። 

 ገለ ገለ ቤት ትምህርትታት ክፉታት እየን፡ 
ገሊአን ግን ዕጽዋት ኮይነን፡ ብኢንተርነት 

ትምህርቲ ይቅጽላ ኣለዋ። ኣብ ቤት 
ትምህርትኻ/ኺ ሓበሬታ ሕተት/ቲ። 

 ኣብ ደገ፡ ማለት ኣብ መንገዲ ወይ 
መናፈሻ፡ ንበይንኻ ስፖርት ምግባር 
ፍቑድ እዩ፡ ግን ካብ ካልኦት ሰባት 
ክልተ ሜትሮ ከተርሕቕ/ቒ ኣለካ/ኪ። 



 ሲነማ፡ ናይ ትያትር ኣዳራሻትን 
ዲስኮን ውን ክሳብ ዕለት 23 
ሕዳር ዕጽዋት እዮም። 

 ወላ ድሕሪ ናይ መርዓ ወይ 
ጥምቀት ጽምብል፡ ፌስታ/ፓርቲ 
ምግባር ኣይፍቀድን እዩ። 

 ባራትን ቤት መግብን ሰዓት 6 ድሕሪ 
ቀትሪ ክዓጽዉ ኣለዎም። ድሕሪ ሰዓት 

6 ድሕሪ ቀትሪ፡ ኣብ መንገዲ ኮንካ 
ምብላዕ ወይ ምስታይ ኣይፍቀድን እዩ። 


