
Test Trace Protect Tigrinya 

ፈትን ተኸታትል ሓልው      ኣብ ኤፕሪል 2021 ዝተመሓየሸ  

ናይ ድረጃ ብደረጃ መምርሒ 

1. ነ ዞም ምልክታት ርኸብዎም 

ሓድሽ  ቀጻ ላይ ሰዓል፣  ረስኒ  ወይ ናይ ጣዕሚን  ጨናን  ምጥፋእ  ወይ ምቅያር  እ ንትጋጢምኩም፣  ንስኹምን  

ኩሉ ኣብ ገ ዛኹም ዘሎ ሰብን  ዓርስኹም ክተግልሉ ኣ ለኩም።  

2. ምርመራ ሕዚ ሕተቱ 

ብኦ ንላይን  ናይ ምርመራ ቆጸራ ንምሓዝ ናብ nidirect.gov.uk/coronavirus ብጽሑ።  ብኦ ንላይን  ምርመራ 

ክተዳልዉ እ ንተዘይክኢልኩም ናብ 119 ደውሉ።  

3. ምግላል  

እ ዞም ምልክታት ድሕሪ  ምፍጣሮም ን  10 መዓልቲታት ዓርስኹም ኣ ግልሉ፣  እቲ ረስኒ  እ ንተቀጺሉ ድማ 

ንውሕ ንዝበለ  ግዜ (ረስኒ ኹም ናብ ንቡር  ምስተመልሰ  ተንኢሱ ን  48 ሰዓታት)።  ካልኦ ት ምሳኹም ዝነ ብሩ  

ሰባት እውን  ን  10 መዓልቲታት ዓርሶም ከግልሉ ኣ ለዎም።  

4. ተመርመሩ 

ምርመራ ኣብ ብዙሓት መኪና  መሕለፊታትን  በግሪ  ከይድካ  ዝርከቡ ናይ ምርመራ ሳይታትን፣  ከምኡ’ውን  

ኣብ ተንቀሳቀስቲ ናይ ምርመራ አ ሃዱታት ይካየ ድ።  ናይ ገ ዛ  ምርመራታት እውን  ቅሯት እዮም።  

5. ውጽኢትኩም ርኸቡ 

ውጽኢትኩም ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክትቅበሉ ኣ ለኩም።  ኮሮናቫይረስ  ኔ ጋቲቭ እ ንተተአሂልኩም 

ንስኹምን  ቤተስብኩምን  ዓርስኹም ምግላልደው ክተብሉ ትኽእሉ ኢኹም።  ውጽኢትኩም ፖዘቲቭ እንተኾይኑ  

ናይ PHA ንኽክእ  ተኸታተልቲ ጽሑፋዊ ምልዕኽቲ ከሰዱልኩም እዮም።   

6. ዝርዝራት ምቅራብ 

ዲጂታል  ናይ ዓርስኻ ምክትታል  ክትጥቀሙ ክሓቱኹም እዮም፣  ናይ ኦ ንላይን  መከታተሊ ኣ ገ ልግሎት፣  ናይ 

ምሳኻ ንኽክእ  ዝነ በሮም ሰባት ዝርዝር  ንምእታው።  ኦ ንላይን  ክትኣትዉ እ ንተዘይክኢልኩም ካብ 028 

9536 8888 ክድውሉልኩም ይኽእሉ።  

7. PHA ንኽክኣት ይሕብር  

ናይ ቀረባ  ንኽክእ  ዝኾኑ  ሰባት ካብ ናይ HSC ኽትትል  ዓርሶም ንከግልሉን  ምርመራ ንከዳልዉን  ዝነ ግር  

መምርሒ ዝሓዘ  ጽሑፋዊ መልእኽቲ ክስደደሎም እ ዩ ።  ሽምኩም ኣይቃላዕን።  ኩሉ ዳታ ብምስጢራውነ ት 

ክተሓዝ እ ዩ ።  

8. ንኽክኣት ዓርሶም ይፈልዩ ን  ይምርመሩን  

ናይ ቀረባ  ንኽክኣት ምሳኹም ንመውዳእታ ግዜ ንኽክእ  ካብ ዝገ በሩሉ ግዜ ጀሚሮም ን  10 መዓልቲታት 

ዓርሶም ንክፈልዩ ን  ምርመራ ከዳልዉን  ክሕተቱ እዮም።  ዋላ  ናይ ምርመራኦም ውጽኢት ኔ ጌቲቭ ይኹን፣  ን  

10 መዓልቲታት ሙሉእ  ዓርሶም ክፈልዩ  ኣ ለዎም።  

9. ናይ ቀርባ  ንኽክእ  ዘ ለዎ ሰብ ቤቴሰባት 



ቲ ናይ ቅረባ  ንኽክእ  ሰብ ምንም ምልክታት እ ንተዘይሃሊዎ፣  ካልኦ ት ናይ ቤተሰቡ ኣ ባላት ዓርሶም 

ክፈልዩ  ኣይጽበዮምን።  እቲ ናይ ቀረባ  ንኽክእ  ሰብ ምልክታት እ ንተማዕቢሉ ወይ ውጽኢቱ ፖዘቲቭ 

እ ንተኾይኑ፣  ነ ዚ መምርሒ እዚ ካብ ደረጃ 1 ጀሚሮም ክኽተልዎ ኣ ለዎም።  

ካብ ገ ዛ  ክትወጹ ምስከኣ ልኩም፣  ደሕንነ ትኩም ሓልዉ ናይ ህዝባዊ ጥዕና  ሓለዋ ምኽሪ  ድማ ተኸተሉ።  

• ኣ እ ዳውኩም ብኣግባቡ ተሓጸቡ ገ ጽኩም ድማ ምንካእ  ኣወግዱ።  

• ካብ ገ ዛኹም ክትወጹ ከለኹም ካብ ካልኦ ት ሰባት ርሕቀትኩም ሓልዉ።  

• ሰዓልኩም ወይ ምህንጣስኩም ናብ ኩርናዕ  ኢድኩም ወይ ናብ ሶፍት ሰዓሉ ነ ቲ ሶፍት ደማ ናብ እንዳ  

ጎ ሓፍ ደርብይዎ።  

• ኣብ ዝተዓጸዉ ቦታታት ከም ሱቃት፣  ናይ ጥዕና  ክንክን  ቦታታትን  ህዝባዊ መጎ ዓዓዝያትን  ናይ ገ ጽ 

መሸፈኒ ታት ተጠቀሙ።  

• ንኽክኣት ንምክትታል  ንምሕጋዝ ቲ StopCOVID NI ዝብል  ኣፕ ዳውንሎድ ግበርዎ።  

ዋላ ምልክታት ዘይብልኩም ነ ቲ ቫይረስ ክተመሓላልፉ ትኽእሉ ኢኹም።  
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