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መግቢያ
ክህልቶች ሇኮቪዴ-19 መከሊከያ የተሰኘው መማሪያ የተዘጋጀው እ.እ.አ. ማርች 2ዏ2ዏ ሲሆን የኮቪዴ-19 ወረርሽንን
ሇመከሊከሌ እንዱረዲ ታስቦ ነው፡፡ ግራስሩት ሶከር (grassrootsoccer.org) እና የሥርዓተ ትምህርት አማካሪ አባሊቱ ይህንን
ስፓርት ሊይ የተመሠረተ መርጃ መሣሪያ አሰሌጣኞች፣ አስተማሪዎች እንዱሁም ወሊጆች አዝናኝ፣ ቀሊሌ እና ውጤታማ በሆነ
መንገዴ እዴሜያቸው ከ9 እስከ 19 የሆኑ ወጣቶችን በቀሊለ እንዱያስተምሩበት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተዘጋጅቶሌ፡፡ ይህ
መማሪያ በኮቪዴ-19 ዙሪያ አጠቃሊይ ዕውቀትን በማስጨበጥ ጤናማ ባህሪን ሇማሇማመዴ፤ ሇምሳላ፣ በአግባቡ እጅ
መታጠብ፤ በምንጨነቅበት ወቅት የአእምሮ ጤናችንን የምንጠብቅበት ክህልትን የሚያስጨብጠን እና በኮቪዴ-19 ዙሪያ
የሚነሱ የተሳሳቱ አመሇካከቶችን የምንረዲበትና ትክክሇኛውን አውቀት የምናገኝበት ነው
ይህንን የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህለቶት መማሪያ ወጣቶችን በየትምህርት ቤታቸው፣ ክፌሊቸው ውስጥ /በጤና ተቋማት
ከታመነበት/ ወይም በርቀት በቪዱዮ ኮንፇረንስ እንዱሁም በዋትስ አኘ /ከተቻሇ/ ሇማስተማር መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ ወሊጆች
እና አሳዲጊዎች ይህንን መርጃ መሣሪያ በመጠቀም ስሇኮቪዴ-19 ሌጆቻቸውን ቤት ውስጥ ማስተማር ይችሊለ፡፡
ግራስሩት ሶከር
ግራስሩት ሶከር በወጣቶች ጤና ሊይ የሚሰራ ዴርጅት ሲሆን የአካሌ እንቅስቃሴ በተሇይ እግር ኳስን በመጠቀም በታዲጊ አገሮች
ሊይ የሚኖሩ ሇአዯጋ ተጋሊጭ የሆኑ ወጣቶችን በማሰባሰብ እየተዯሰቱ የሚማሩበት ያሇባቸውን የጤና ችግሮችን በማስተካከሌ
ጤናማ ሆነው እንዱኖሩ፣ ውጤታማ እንዱሆኑ እና በማህበረሰባቸው የሇውጥ መሪ በመሆን አሊማቸውን እንዱያሳኩ የሚያስችሌ
ዴርጅት ነው፡፡
ግራስሩት ሶከር እ.ኤ.አ. ከ2ዏዏ2 ጀምሮ በ5ዏ ሀገራት ሊይ በመንቀሳቀስ ኤች.አይ.ቪን መከሊከሌ፣ የፆታና የስነ ተዋሌድ
ጤና እንዱሁም የፆታ ጥቃትን በተመሇከተ መረጃ እና አገሌግልት በመስጠት ከ2 ሚሉዮን በሊይ ወጣቶችን ሇመዴረስ ችሎሌ፡፡
ግራስሩት ሶከር ይህ ወረርሽኝ ላልች አዯገኛ የሆኑ የጤና ችግሮችን የህክምና አገሌግልቶችን በማስተጓጐሌ ወጣቶችን ሇሞት እና
ሇበሽታ ሉዲርግ ይችሊሌ ብል ይገምታሌ፡፡ ከነዚህም መካከሌ እንዯ ኤች.አይ.ቪ፣ የእናቶች ጤና እንክብካቤ አገሌግልት እና
የፆታ እና ስነ ተዋሌድ ጤና እና ፆታን መሰረት ያዯረገ ጥቃት የመሳሰለት አገሌግልቶች ይገኙበታሌ፡፡ ኮቪዴ-19 ቀጥተኛ የሆነ
የጤና ቀውስ ሇወጣቶች ከማስከተለ በተጨማሪ አሁን ካሇው የህክምና እርዲታ እጥረት በተጨማሪ አስፇሊጊ የሆኑ
የመጀመሪያ ዯረጃ ህክምና መስጠት አዲጋች በማዴረግ መወጣት የማንችሇው ችግር ውስጥ ሉከተን ይችሊሌ፡፡
ከዚህ መማሪያ በተጨማሪ ግራስሩት ሶከር የተሇያዩ በመረጃ የተዯገፈ ምንጮች እና የሙያ ዴጋፌ አገሌግልት በአሇም ሊይ
ሇሚገኙና በወጣቶች ሊይ ሇሚሰሩ ዴርጅቶች ሁለ ይሰጣሌ፡፡ የበሇጠ ሇመረዲት
በኢሜይሌ አዴራሻችን
partnerships@grassrootsoccer.org ይፃፈሌን፡፡
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የኮቪዴ-19 መከሊከያ መከሊከያ ክህልቶች መማሪያ
የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች መማሪያ ተከታታይ የሆኑ 3 ሙከራዎች በ3ዏ ዯቂቃ ወይም ባነሰ ጊዜ ሉከናወኑ
የሚችለ ናቸው፡፡ የሚከተለት መርህዎች ይህንን መማሪያ እንዳት እንዯምናከናውን ይመሩናሌ፡፡
 ነፃ-ምንጭ፤ ይህ ስርዓተ ትምህርት ስሇ ኮቪዴ-19 መረጃ በመስጠት እና ጤናማ ባህሪያትን በማስተዋወቅ
የቫይረሱን ስርጭት ማቆም ሇሚፇሌረጉ ዴርጅቶች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ቡዴኖች፣ የንግደ ማህበረሰብ እና መንግስት በነፃ
ሉጠቀሙበት ይችሊለ፡፡
 በመረጃ የተዯገፇ፤ ይህ መማሪያ ሇ17ዓመታት በምርምር ሂዯት ውስጥ ያሇፇውን የግራስሩት ሶከር የመማሪያ
አዘገጃጀት መሠረት ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው፡፡1


ሞደሌ፤ በሥርዓተ ትምህርቱ የተካተቱት እንቅስቃሴዎች አሁን ባሇው የወጣቶች ኘሮግራም አጋዥ በመሆን ማቀናጀት
ወይም ራሱን የቻሇ ምንጭ ሆኖ ማገሌገሌ ይችሊሌ፡፡

 ተስማሚነት፤ እያንዲንደ እንቅስቃሴ እንዯ ተሳታፉዎቹ እዴሜ፣ ምቾት እና ሌምዴ አይነት ማስተካከሌ ይቻሊሌ
 ተሇዋዋጭ፤ ይህ ስርዓተ ትምህርት ከተቻሇ በአካሌ ተገኝቶ የሚሰጥ ቢሆን ይመረጣሌ ወይም ሇወጣቶች በርቀት
በሚዯረግ ግንኙነት መስጠት ይቻሊሌ፡፡
 የጋራ የሆነ ዯንብ እና መዋቅር፤ እያንዲንደ ክፌሇ ጊዜ ተመሳሳይ የሆነ መግቢያ፣ ተግባር እና የመዝጊያ ስርዓት ሲኖሩት
ተሳታፉዎች በህይወታቸው ጤናማ ባህሪያትን የሚያቀናጁበትን መንገዴ የሚዲስሱበት ነው፡፡
 ዴጋፌ፤ እኛ ሇመርዲት ዝግጁ ነን፡፡ በኢሜይሌ አዴራሻችን ፃፈሌንና ሥርዓተ ትምህርቱን እንዳት እንዯምትጠቀሙበት
እንወያያሇን፡፡ partnerships@grassrootsoccer.org

የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች መማሪያ ተጨማሪ ዴርጅቶችን ባሳተፌን ጊዜ የበሇጠ በማሻሻሌና ከግምገማ በመማር
በአሇም ሊይ ከሚገኙ ወጣቶችና አሰሌጣኞች የሚገኙ አስተያየቶችን በማሰባሰብ በየጊዜው የሚሻሻሌ መሣሪያ ይሆናሌ፡፡

ሇኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች መማሪያ ክትትሌ እና ግምገማ
የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች ቀሊሌ በሆነ ጥናት የተጣመረ ሲሆን ዴርጅቶች ሇውጣቸውን በውጤታቸው መሠረት ቀጣይ
መሻሻሌን የሚከታተለበት ነው፡፡ መረጃዎቻችንን፣ ግኝቶቻችንን እና የተሻለ ሌምድቻችንን እንዳት እንዯምናጋራ ሇመወያየት
በኢሜይሌ አዴራሻችን ፃፈሌን፡፡

1

ስሇ ግራስሩት ሰከር ምርምር ሇበሇጠ መረጃ ሇማግኘት የሚከተውን ሪፖርት አንብቡ፡፡ https://www.grassrootsoccer.org/wpcontent/

uploads/2018/07/GRS-Research-Insights-Report-FINAL-spreads-small.pdf
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መረጃ ሇማግኘት
ማንኛውም አይነት ጥያቄ ወይም ሀሳብ ካሊችሁ ፃፈሌን፡፡
 ማንኛውም አይነት እርዲታ ካስፇሇጋችሁ አሳውቁን፡፡ የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች ስርዓተ ትምህርት በየጊዜው
ይሻሻሊሌ፡፡ እንዳት እየተጠቀማችሁበት እንዯሆነ ብታሳውቁን እንወዲሇን እንዱሁም የተሻሇ ሇማዴረግ አስተያየታችሁን
እንዴትሰጡን እንጠይቃሇን፡፡

ኢሜይሌ፣

partnerships@grassrootsoccer.org
ሇተጨማሪ ምንጭ ዴረ-ገጽ፣

GRASSROOTSOCCER.ORG/RESOURCES

A special thanks to our partners who helped write the curriculum

ይህንን መማሪያ ሇማዘጋጀት የረደንን አጋሮቻችንን ከፌ ያሇ ምስጋና እናቀርባሇን

A big thank you to Konjit Wolde for translating this curriculum into Amharic from English.
ይህንን መመሪያ ከእንግሉዝኛ ወዯ አማርኛ በመተርጐም ሇተባበረችን ቆንጂት ወሌዳ ሊቅ ያሇ ምስጋና እናቀርባሇን፡፡

4

መማሪያውን መጠቀም
ቃሊቶች
 ሌምምዴ፤ በዚህ መማሪያ ውስጥ የሚገኙት እያንዲንደ ክፌሇ ጊዜያት እንዯ ሌምምዴ ጊዜ ይቆጠራለአሰሌጣኝ፤ አንተ/ቺ
ነህ/ሽ! ማንኛዉም አሰሌጣኝ፣ አስተማሪ፣ ወሊጅ፣ አሳዲጊ፣ አቻ አስተማሪ ወይም አርአያ በመሆን ይህንን መማሪያ
የሚጠቀም ሁለ አሰሌጣኝ ነው፡፡



ተሳታፉዎች፤ በዚህ ኘሮግራም የሚሳተፈ ወጣቶች- በርቀት 5ዏ ሌጆች ወይም ቤት ውስጥ አንዴ ሌጅ ሊይ የሚሰራ-ሁለም
የክህልቶች አባሊት ተጫዋች ናቸው፡፡



ግብ፤ አሰሌጣኞች በእያንዲንደ ሌምምዴ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማምጣት የሚፇሌጉት ሇውጥ ነው፡፡ እነዚህን ግቦች በመጠቀም
በእያንዲንደ ሌምምዴና እንቅስቃሴዎችና ውይይቶች ሊይ እንዴታተኩሩ ይረዲችኋሌ



መሟሟቅ፤ ተሳታፉዎች እና አሰሌጣኞች ወዯ ዋናው እንቅስቃሴ ከመግባታቸው በፉት ሀይሌ እና አትኩሮት እንዱኖራቸው 5
ዯቂቃ የመሸጋገሪያ ጊዜ ነው፡፡



ማነቃቂያ፤ አዝናኝ የሆነ ማንኛውም አይነት ፇጣን የሆነ የአካሌ እና የአዕምሮ እንቅስቃሴ፡፡ ሇምሳላ፣ ጨዋታዎች፣
እንቅስቃሴዎች፣ መዝሙሮች፣ አስተሳሰብን የሚፇትኑ ጥያቄዎች የመሳሰለት ሇማነቃቃት እና ሞራሌ ሇመስጠት ይረዲለ፡፡




ቁሌፌ መሌዕክቶች፤ የሌምምደ ዋናው እና አስፇሊጊ መረጃ
ማጠቃሇሌ፤ 5 ዯቂቃ የመሸጋገሪያ ጊዜ ሇተሳታፉዎች የተማሩትን የምንገመግምበት እና የተማሩትን በህይወታቸው እንዱት
እንዯሚጠቀሙበት የሚናየገናዝቡበት



አነስተኛ እንቅስቃሴ፤ አጫጭር ሥራዎች የተማሩትን በጥሌቀት ሇማየት እና ትክክሇኛ መረጃ ሇማህበረሰቡ ሇማሰራጨት፡፡
የተጠቀሱትን ምሳላዎችን መጠቀም ወይም የራሳችሁን አዱስ ምሳላ ፌጠሩ፡፡

የመማሪያውን አጠቃቀም እወቁ
 ዝግጅት፣ ከሌምምደ አንዴ ቀን በፉት እያንዲንደን የሌምምዴ ጊዜ ሁሇት ጊዜ ያንብቡት
 ከዚህ በታች የተገሇፁትን የመማሪያውን የተሇያዩ ክፌልችን ይገምግሙ

እንቅስቃሴዎች የታሰበው ጊዜ
1 ዋና ዋና ዯረጃዎች


እርስዎ የሚያነቡት መመሪያዎች
ሇተሰታፉዎቹ የሚነግሯቸው ነገሮች

o

ከተሰታፉዎቹ ሉሰሙት የሚችለት መሌስ

 የሚከተለትን አረፌተ ነገሮች ጽምፆትን ከፌ አዴርገው ሇተሰታፉዎቹ ያንብቡሊቸው
ማስታወሻ ሇአሰሌጣኙ፣ እርስዎን ሇማገዝ የሚረደ ጠቃሚ ምክሮች እና ትርጓሚዎች!
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1) ማዴረግ ያሇብዎትን ይወቁ
በዚህ ሌምምዴ ተሳታፉዎች ያሇንክኪ እርስ በእርሳቸው እንዳት ሰሊምታ እንዯሚሇዋወጡ እና ዯስታቸውን የሚገሌፁበት
መንገዴ ይወስናለ፡፡ በመቀጠሌ አዝናኝ የሆነ የጥያቄ ጨዋታ በመጨዋወት ስሇ ኮቪዴ-19 መተሊሇፉያ እና መከሊከያ
መንገድች መሠረታዊ እውቀት እና የተሳሳቱ አባባልችን ሇይተው ያውቃለ፡፡

ርዕስ፣ የኮቪዴ-19 አጠቃሊይ እውቀት

ግቦች፣ ይህ ክፌሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፉዎች የሚከተለትን ያውቃለ

 ኮቪዴ19 እንዳት እንዯሚሰራጭ ይገሌፃለ
 የኮቪዴ-19ስርጭትን ሇመከሊከሌ ማዴረግ የሚችለትን 5 ነገሮችን ይገሌፃለ
 በአካባቢያቸው የሚገኙ የጤና አገሌግልቶችን በአጭሩ ይገሌፃለ
 በአስጨናቂ ጊዜያቶች የአዕምሮ ጤንነትና መረጋጋት አስፇሊጊነት ይገሌፃለ
አስፇሊጊ ቁሳቁሶች፣

 እውነት እና ሏሰት ካርድች፣ ሇእያንዲንደ ተሳታፉዎች አንዴ አንዴ ካርዴ ይዯርሰዋሌ፡፡ ማስታወሻ፣ ካርደ ከላሊችሁ
ወይም ንክኪን መቀነስ ከፇሇጋችሁ ጭንቅሊታችሁንን ወዯ ሊይና ወዯታች ወይም ወዯ ግራና ቀኝ በማንቀሳቀስ መመሇስ
ትችሊሊችሁ፡፡
ዝግጅት፣

 የአሇም ጤና ዴርጅትን ያወጣውን አምስቱን ተግባራት አከናውኑ /በስተቀኝ
ተመሌከቱ/፡፡

ተመሳሳይ የሆነ ፖስተር በፌሉኘ ቻርት ወረቀት ሊይ አዘጋጁ፡፡

 እውነት ወይም ሏሰት የሆኑትን አረፌተ ነገሮችን በማንበብ ሇመረጃዎቹ ቅርብ
ይሁኑ፡፡

 በአገሪቱ የጤና ሚኒስቴን መመሪያ መሠረት ማብራሪያዎቹን እና ጽሐፍቹን ያሻሽለ፡፡
ወረርሽኙ በተሇይ ርቀትን መጠበቅ እና ተሇይቶ መቆየት ሇህዝቡ አስቸጋሪ ሆኖአሌ፡፡
ነው፡፡ ትክክሇኛ መረጃ መስጠታችሁን ሇማረጋገጥ አዲዱስ መረጃዎችን አግኙ፡፡

አምስቱን ያዴርጉ
1፣ እጃችሁን ቶል ቶል ታጠቡ
2፣ በክንዲችሁ ውስጥ አስለ
3፣ ፉታችሁን አትንኩ
4፣ በእግራችሁ ርቀታችሁን ጠብቁ
5፣ ከታመሙ እቤት ይቆዩ

 እውነት ወይም ሏሰት የሚለ ካርድችን ያዘጋጁ፡፡ ካርደን ማግኘት ካሌቻሊችሁ በሁሇት ወረቀት ሊይ እውነት ወይም ሏሰት
በማሇት ይፃፈ፡፡

 ስሇ ኮቪዴ-19 መረጃ የሚሰጥበትን አዴራሻ ይፃፈበት፡፡
 የሚከተለትን ቪዱዮዎች በማሳየት ሇሰሊምታ ወይም ዯስታን ሇመግሇጽ ምንም አይነት ንክኪ መዯረግ እንዯላሇበት ሃሳብ
እንዱያገኙ ያዴርጉ፡፡

o
o

https://drive.google.com/file/ d/0B0bA84Kjs6KcSEVvWkFQQ0dsczg/view
https://www.youtube.com/playlist? list=PLWvOYvF5xlgi3onrzQ1C0e5tYffuXdDX_
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የኦንሊይን ሌዩነቶች

 የቪዱዮ ኮንፇረንስ
o ተሰታፉዎቹ የራሳቸውን እውነት ወይም ሏሰት ካርዴ እንዱያዘጋጁ ይንገሯቸው፡፡ እያንዲንደን አረፌተ ነገር
ሲያነቡ የሚመርጡትን ካርዴ ከፌ አዴርገው ወዯ ካሜራው እንዱያሳዩ ይንገሯቸው፡፡

o ተሰታፉዎቹ ሌምምደን ከመጀመራቸው በፉት ስሇ ኮቪዴ-19 ያሊቸውን ጥያቄ እንዱሌኩ ይጠይቋቸው፡፡
ጥያቄዎቹን ማን እንዯጠየቁ ሳይገሌፁ መሌሰው ይስጧቸዉና በራሳቸውን እንዱመሌሱት ያዴርጓቸው፡፡

o ሌምምደን ሲጨርሱ የጥያቄዎቹን ትክክሇኛ መሌስ እና የመወያያ ጥያቄዎቹን በፅሁፌ ይግሇፁሊቸው፡፡
ይህም ከቤተሰቦቻውና ከጓዯኞቻቸው ጋር ውይይት እንዱጀምሩ ያዯርጋቸዋሌ

 ዋትስ አኘ
o እውነት ወይም ሏሰት የሆኑትን አረፌተ ነገሮች በግሩኘ ቻት ይሊኩሊቸውና በሚመሌሱበት ወቅት
መሌሶቻቸውን ይግሇፁሊቸው፡፡

o ትክክሇኛ መረጃ የሚያገኙበትን እንዯ የአሇም ጤና ዴርጅት፣ የበሽታ ቁጥጥር ማዕከሌ ወይም የጤና
ሚስቴር ሉንክ ይሊኩሊቸው፡፡
ኘሮግራም፣

 ማማሟቅ /5 ዯቂቃ/
 እውነት/ሏሰት /1ዏ-15 ዯቂቃ/
 ማጠቃሇሌ /5 ዯቂቃ/
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ማሟሟቅ|5 ዯቂቃ
1 |ማነቃቂያ
 የሚያንቀሳቅስ መሟሟቂቃ ይምሩ፤ ሇምሳላ፣ ጭውውት፣ ዲንስ፣ ዘፇን/መዝሙር፣ ሰውነትን ማፌታታት ወይም
ሩጫ፡፡ ከታች ያሇውን ሉንክ በመጫን ሀሳብ ይውሰደ፡፡
https://drive.google.com/file/d/0B0bA84Kjs6Kcb1liaVowTnlxQlk/view

2 |መግቢያ
 የኮቪዴ-19 መከሊከያ ክህልቶች አሊማዎችን ያስተዋውቁ
 በክህልት ጤነኛ ሆነን እንዴንቆይ እና እርስ በእርሳችን እንዴንዯጋገፌ ጨዋታዎችን እንጫወታሇን፡፡ ከ2 ሚሉዮን
በሊይ የሚሆኑ ወጣቶች በዚህ የክህልት ኘሮግራም ተመርቀዋሌ፡፡
 ራሳችንን ከበሽታ ሇምሳላ ከኮቪዴ-19 ሇመከሊከሌ ጥቂት ጨዋታዎችን እንጨዋወታሇን፡፡ እንዱሁም
በአንዯዚህ አይነት የችግር ወቅት ስሇ ሌቦናችን ሊይ የምናተኩርበት መንገዴ እንሇማመዲሇን፡፡

3 | ሳይነካኩ ዯስታን መግሇጽ
 እንዯ የአሇም ጤና ዴርጅት ያለ የጤና ተቋማት በዚህ ወቅት አካሊዊ ንክኪ መገዯብ እንዯሚገባ ይናገራለ፡፡
 ነገር ግን፣ መነካካት ባንችሌም እርስ በእርሳችን ሰሊምታ መሇዋወጥና እና ዯስታችንን መግሇጽ አስፇሊጊ ነው፡፡

 በአካሌ ወይም በርቀት ዯስታችንን ሳንነካካ የምንገሌጽበትን መንገዴ የተሇያዩ ሀሳቦችን ከተሰታፉዎቹ ሰብስቡ፡፡
ተሰታፉዎቹ የፇጠራ ችልታቸውን እንዱጠቀሙ ያበረታቷቸው፡፡ ሇምሳላ፣ በስዕለ ሊይ እንዯሚታየው አየር 5 እና ሻካ

 ተሰታፉዎቹን 1 ወይም 2 ሳይነካኩ ሰሊምታ መሇዋወጥ የሚችለበትን ክህልት ይጠይቋቸው፡፡
 ዯስታቸውን ሙለ ሀይሊቸው ተጠቅመው እንዱያከብሩ ይሇማመደ፡፡

ሻካ!

አየር 5!
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እውነት/ሏሰት |10-15 ዯቂቃ
1 | ጨዋታውን ማዘጋጀት
ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ ፣ እውነት/ሏሰት በቡዴን እንቅስቃሴ መጫወት ይቻሊሌ፡፡ የቅርብ ንክኪ የሚፇቀዴ ከሆነ ከ5-8
አባሊት የያዘ ቡዴን በመፌጠር ተሰታፉዎችን ይክፇሎቸና ጥያቄ በትክክሌ በመመሇስ ሇነጥብ እነዱወዲዯሩያዴርጉ፡፡

o ሇእያንዲንደ ተጫዋች እውነት እና ሏሰት የሚሇውን ካርዴ ይስጧቸው
ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ እውነት ወይም ሏሰት የሚሇው ወረቀት ከላሇ ጭንቅሇቸው ወዯግራና ቀን ወይም ወዯሊይና ታች በማወዛወዝ
መመሇስ ይችሊለ፡፡

o ዯንቦቹን በማሳየት ይግሇፁሊቸው
 አረፌተ ነገሮቹን ሳነብሊችሁ እውነት ወይም ሏሰት መሆኑን በ15
ዯቂቃ ውስጥ ትመሌሱሌኛሊችሁ፡፡
 1-2-3 ስሌ ስናገር የመረጣችሁትን የመሌስ ካርዴ እውነት
ወይም ሏሰት የሚሇውን ከፌ አዴርጋችሁ ታሳዩኛሊችሁ፡፡
 ትክክሇኛውን መሌስ ከመናገሬ በፉት 1 ወይም 2 ተሳታፉዎችን
መሌሶቻቸውን እንዱያብራሩ እጠይቃሇሁ፡፡

ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ ጠቃሚ ነው ብሇው ካመኑበት ውይይቱን እንዱቀጥለ ይፌቀደሊቸው፡፡

2 | ጨዋታውን መጫወት
ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ ተጨዋቾቹ የግሌ አመሇካከታቸው ሊይ ከተወያዩ በኋሊ ትክክሇኛውን መሌስ መንገርዎን ያረጋግጡ፡፡

 የሚከተለትን አረፌተ ነገሮች በመጠቀም ጨዋታውን ይጀምሩ፡፡



ፇረንሳይ የ2ዏ19 አሇም ዋንጫ ሊይ በሴቶች እግር ኳስ አሸናፉ ሆናሇች፡፡

 ሏሰት፡፡
 በሉዮን ፇረንሳይ በተዯረገው የ2ዏ19 የአሇም ዋንጫ ሊይ በሴቶች እግር ኳስ ውዴዴር ኔዘርሊንዴን
አሜሪካንን 2ሇዏ አሸንፊሇች፡፡
 በ2ዏ18 በራሺያ ሞስኮ በተዯረገው የመጨረሻ ውዴዴር ሊይ ፇረንሳይ ክሮሺያን 4ሇ2 አሸንፊሇች፡፡
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ኮቪዴ-19 ከጉንፊን ጋር አንዴ አይነት ነው፡፡

 ሏሰት፡፡
 ጉንፊን እና ኮሮና ቫይረስ /ኮቪዴ-19/ ሁሇቱም ተመሳሳይ የህመም ምሌክት ሲኖራቸው በዋነኛነት መተሊሇፉያ
መንገዲቸው ቫይረሱ ካሇበት ሰው ጋር በሚኖር ንክኪ ነው፡፡
 ነገር ግን ኮቪዴ-19 የመተሊሇፌ ፌጥነቱ እና ገዲይነቱ ከጉንፊን የበሇጠ ነው፡፡2



ኮቪዴ-19 የሚሰራጨው ቆሻሻ ውሃ በመጠጣት ነው፡፡

 ሏሰት፡፡
 የኮረና ቫይረስ በአብዛኛውን ጊዜ የሚተሊሇፇው ከሁሇት ሜትር በታች በሚኖር
ቅርበት በሚፇጠር የሰዎች ግንኙነት በቫይረሱ የተያዘ ሰው በሚያስነጥስበት
ወይም በሚያስሌበት ወቅት መተንፇሻ አካሌ በሚወጣ ፌንጣቂ ነው፡፡
 አንዴ ሰው በኮቪዴ-19 ቫይረስ የሚያዘው ቫይረሱ ያረፇበት ወሇሌ ወይም
ማንኛውም አይነት ቁሳቁስ በነካበት ወይም በያዘበት እጁ ሳይታጠብ አይን፣
አፌንጫ ወይም አፈን በሚነካበት ጊዜ ቫይረሱ ይተሊሇፌበታሌ፡፡



ኮቪዴ-19 የሚያጠቃው በዕዴሜ የገፈ ሰዎችን ብቻ ነው፡፡

 ሏሰት፡፡
 እዴሜያቸው ከ6ዏ ዓመት በሊይ የሆኑ ሰዎች በኮቪዴ-19 ከተያዙ ቫይረሱ ህመሙ ሉጠናባቸውንና ብል
ሉገሊቸው ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን በሁለም የዕዴሜ ክሌሌ የሚገኙ ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋሌም ሇሞት ተዲርገዋሌ፡፡
 ወጣት ቢሆኑም በቫይረሱ ሉያዙና አነስተኛ፣ መካከሇኛ ወይም አዯገኛ የሆነ ምሌክት ሉያሳዩና ከፌተኛ የህክምና
እርዲታ ሉያስፇሌጋቸው ይችሊሌ፡፡

2

ኮቪዴ-19 የሚሰራጭበት ፌጥነት ከጉንፊን በጣም የጨመረ ነው፡፡ ከቻይና የተገኘው መረጃ እንዯሚያሳየው እያንዲንደ የኮሮና ስርጭት ከ2 እስከ 2.5 ሰዎችን ሉያጠቃ ይችሊሌ፡፡ ይህ ዯግሞ
ከጉንፊን የበሇጠ ነው፡፡ በአማካይ በሽተኞች እስከ 1.3 ሰዎችን ሉያስተሊሌፈ ይችሊለ፡፡ የመጀመሪያ መረጃዎች እንዯሚያሳዩት ኮሮና ገዲይ ነው፡፡ አሁን በሚታየው መረጃ መሠረት ግን ኮቪዴ -19
የሚገዴሇው ከአንዴ ሺህ ሰው አንዴ ሰው ብቻ ነው የሚሞመተው ይህ ማሇት ከመቶ 1 ሰው ማሇት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የሚያሳየው የተሇመዯው ጉንፊን አስር ጊዜ እጥፌ ገዲይ መሆኑ ነው፡፡
/ሲዱሲ/
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ኮቪዴ-19 ላልች ህመም ያሇባቸውን ሰዎች ሊይ አዯገኛ ነው፡፡

 እውነት፡፡
 ላሊ ህመም ያሇባቸው ሰዎች በኮቪዴ-19 ቫይረስ ከተያዙ ሇከፌተኛ ችግር
ሉጋሇጡ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ፣ የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ በዯማቸው ያሇባቸው፣
የሌብ ችግር ያሇባቸው፣ የዯም ግፉት፣ አስም እና የሳንባ በሽታ ያሇባቸው
ሰዎች ሇከፌተኛ ችግር ሉጋሇጡ ይችሊለ፡፡
 ላሊ በሽታ ያሇባቸው ሰዎች ህክምናቸውን ወይም መዴሃኒቶቻቸውን
ሳያቋርጡ መውሰዴ፣ የሏኪም ቀጠሮ ካሊቸው መሄዴና የህክምና
ክትትሊቸውን በመቀጠሌ ሀኪም የሚያዛቸውን ሁለ ማዴረግ አሇባቸው፡፡


ኮቪዴ-19 መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡

 እውነት፡፡
 አካሊዊ ርቀትን በተመሇከተ መንግስት የሚያወጣውን መመሪያ በሚገባ ተከታተለ፡፡ ይህም ማሇት የቫይረሱን
ስርጭር ሇመቀነስ አካሊዊ ርቀትን መጠበቅ ነው፡፡
ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ መንግስት ያወጣውን መመሪያ ያጋሩዋቸው፡፡

 አካሊዊ ርቀትን በተመሇከተ መንግስት የሚያወጣውን መመሪያ በሚገባ ተከታተለ፡፡ ይህም ማሇት የቫይረሱን
ስርጭት ሇመቀነስ አካሊዊ ርቀትን መጠበቅ ነው፡፡
 ሰዎች ራሳቸውን ከኮቪዴ-19 እና ከላልች የመተንፇሻ አካሊት በሽታ መከሊከሌ ይችሊለ፡፡ ይኸውም፤

o በቫይረሱ ተይዘው ከሚችለ ሰዎች ንክኪ በማስወገዴና
ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ቢያንስ 2 ሜትር ርቀታቸው
በመጠበቅ፡፡

o እጃቸውን ሳይታጠቡ አይናቸውን፣ አፌንጫቸውን እና
አፊቸውን በእጃቸው መነካካት በማስወገዴ፡፡

o እጃቸውን ቶል ቶል በሳሙና ቢያንስ ሇ2ዏ ሰከንዴ
በመታጠብ እና ሳሙና እና ውሃ በማይኖርበት ጊዜ
በሳኒታይዘር በማጽዲት፡፡

አምስቱን ያዴርጉ
1፣ እጃችሁን ቶል ቶል ታጠቡ
2፣ በክንዲችሁ ውስጥ አስለ
3፣ ፉታችሁን አትንኩ
4፣ በእግራችሁ ርቀታችሁን ጠብቁ
5፣ ከታመሙ እቤት ይቆዩ

 የኮቪዴ-19 ምሌክቶች እንዯ ትኩሳት፣ ሳሌ፣ የመተንፇስ ችግር ካሊችሁ ወዯ ላሊ እንዲይሰራጭ ተከሊከለ፤

o ሲታመሙ ቤት በመቆየት
o ሲያስለ ወይም ሲያስነጥሱ አፌዎን በሶፌት ይሸፌኑና ሶፌቱን ክዲን ባሇው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይጣለት፤
ወይም በክርንዎ ውስጥ ያስለ ወይም ያስነጥሱ፡፡

o የነካኩዋቸውን ወሇልች ወይም ዕቃዎች ቶል ቶል ያፅደ፡፡
ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ አምስቱን አዴርጉ የሚሇውን ፖስተር ይገምግሙ፡፡
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ኮቪዴ-19 የያዛቸው አንዲንዴ ሰዎች ምንም አይነት የህመም ስሜት አይሰማቸውም፡፡

 እውነት፡፡
 ብዙ ሰዎች በኮቪዴ-19 ተይዘው ምንም አይነት የህመም ስሜት አይሰማቸውም ወይም በጣም ቀሊሌ የሆነ ስሜት
ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡
 ሇዚህም ነው ቫይረሱ አዯገኛ የሚሆነው፤ ሳናውቀው ወዯ ላሊ ሰው ሌናስተሊሌፌ እንችሊሇን ሇምሳላ ቤት ውስጥ
ሇሚገኙ እናቶችና አባቶች፡፡



የኮቪዴ-19 ህክምና በአካባቢዬ ይገኛሌ፡፡

 እውነት ወይስ ሏሰት!

በአካባቢያችሁ ምርመራ እና ህክምና መኖሩን ሇማረጋገጥ በአቅራቢያ የሚገኝ የጤና ተቋም
በመጠየቅ አረጋግጡ፡፡
 ምንም እንኳን ሏኪሞች እና ተመራማሪዎች ከፌተኛ የሆነ ጥረት እያዯረጉ ቢሆንም እስከአሁን ዴረስ ኮቪዴ-19 የሚያዴን

መዴሃኒትም ሆነ ክትባት የሇም፡፡
 በኮቪዴ-19 የተጠቁ ሰዎች ህክምና በማግኘት ህመማቸውን ማስታገስ ይችሊለ፡፡

 ሇኮቪዴ-19 ምርመራ እና ህክምና ሇማግኘት የት መሄዴ እንዯሚቻሌ ፅፇው ይስጣቸው፡፡
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የኮቪዴ-19 ቫይረስ በወሲባዊ ግንኙነት ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡

 እውነት
 ኮቪዴ-19 ከ2ሜትር ባነሰ ርቀት በሚኖር ንክኪ ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ በወሲብ ግንኙነት ሉተሊሇፌ ይችሊሌ፡፡
 ቫይረሱ የሚገኘው በምራቅ ውስጥ ነው፡፡ ስሇዚህ መሳሳም ቫይረሱን ሉያስተሊሌፌ ይችሊሌ፡፡ ቫይረሱ በወንዴ ብሌት ወይም

በሴት ብሌት ፇሳሽ ሊይ አይኖርም፡፡
 ከፌቅረኞች መካከሌ ጤነኛ ያሌሆነ ስሜት ካሊቸው የወሲብ ግንኙነትን አስወግደ፡፡
 ጤናማ የሆነ የወሲብ ግንኙነት አበረታቱ ሇምሳላ፣ መታቀብ፣ ኮንዯም መጠቀም እና በአንዴ መወሰን የመሳሰለትን፡፡



የኮቪዴ-19 ቫይረስ ሇመከሊከሌ እርስ በርሳቸን መዯጋገፌ ያስፇሌገናሌ፡፡

 እውነት
 ኮቪዴ-19ን ማሸነፌ እንችሊሇን ነገር ግን ሁሊችንም አስተዋጽኦ ማዴረግ እና በጋራ መስራት አሇብን፡፡
 የእዴሜ ባሇፀጋ የሆኑ ሰዎችን እና የታመሙ ሰዎችን በመርዲት ከቤት እንዲይወጡ ማዴረግ፡፡ ሇምሳላ፣ የሚያስፇሌጋቸውን

የገበያ እቃ (አስቤዛ) በመግዛት ሌንረዲቸው እንችሊሇን፡፡
 ብዙ ሰው ሉነካቸው የሚችለ እንዯ ተንቀሳቃሽ ማሰታወቂያዎች፤ ምግብ፣ የጽዲት እቃዎች እና የወረቀት ምርቶችን

አስወግደ፡፡
 የቤተሰብ አባሊትን እና ጓዯኞቻችንን ከጤና ተቋማት የሚሰጡትን መመሪያ እንዱተገብሩ ያበረታቷቸው፡፡



መፌራት እና መጨነቅ ችግር የሇውም፡፡

 እውነት
 ከጥቂት ሳምንታት ወይም ወራት በኋሊ ሌትፇሩ፣ ሌትረበሹ ወይም ሌትጨነቁ ትችሊሊችሁ፡፡ ብዙ ሰዎችን እነዚህ ስሜቶች

ስሇሚሰማቸው ችግር የሇውም፡፡
 የሚከተለትን ጠቃሚ ምክር በመረዲት የተሻሇ ስሜት እንዱኖራችሁ አዴርጉ

o ማዴረግ የምትችለት ሊይ ትኩረት አዴርጉ፤ ሇምሳላ፣ እጅ መታጠብ እና ርቀትን መጠበቅ፡፡
o ቤተሰባችሁን እና ጓዯኞቻሁን በስሌክ ወይም በቴክስት ብቻ አግኝዋቸው
o በግሊችሁ ስፖርት ሥሩ፡፡ ሇምሳላ መራመዴና /ዎክ/ ሩጫ
o ብዙ ሰዓት የማህበራዊ ሚዱያ መከታተሌ ቀንሱ
o ሇ5 ዯቂቃ የመተንፇስ ሌምምዴ አዴርጉ፡፡ ወዯ ውስጥ ሇ4 ሰከንዴ አየር ስባችሁ በመያዝና ሇ4 ሰከንዴ አየር
ወዯ ውጪ ማውጣት፡፡ 5 ጊዜ ዴገሙት፡፡
o በዯንብ ተመገቡ ብዙ ውሃ ጠጡ እንዱሁም በቂ እንቅሌፌ ተኙ፡፡
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ነገሮች የተሻለ ይሆናለ፡፡

 እውነት
 አካሊዊ ርቀት መጠበቅ ዘሊሇማዊ አይዯሇም፡፡
 ሏኪሞች እና ተመራማሪዎች በየቀኑ የቫይረሱን ባህሪ ስሇሚያውቁ ቫይረሱን ሇመከሊከሌ እና ሇማከም ይረዲሌ፡፡
 እርስ በርስ መዯጋገፌ እና ራስን መንከባከብ ያስፇሌጋሌ፡፡

3 | ቁሌፌ መሌዕክቶችን መገምገም


ኮቪዴ-19 ቫይረስ ሲሆን በዋነኛነት የሚሰራጨው በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ከአፌንጫ በሚወጣፈሳሽ እና የምራቅ
ፌንጣቂ እንዱሁም በሳሌ ወይም በማስነጠስ አካባቢያችን ሲበከሌ ነው፡፡



እጃችሁን ቶል ቶል በመታጠብ፣ ወሇልችን ወይም አካባቢያችንን በማጽዲት እና ከሰዎች ጋር ያሇንን ንክኪ
በማስወገዴ ራስዎትን እና ላልችን ከቫይረሱ ይከሊከለ፡፡



የኮቪዴ-19 ስርጭትን መከሊከሌ እንችሊሇን፡፡ ትክክሇኛ የሆነ መረጃ በማካፇሌ፣ እርስ በርስ በመዯጋገፌ እና
ከመንግስት እና ከጤና ሚኒስትር የሚሰጠውን መመሪያ በትክክሌ ብመተግበር መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡

ጥያቄ እና መሌስ
 መሟሟቅ እና ተሰታፉዎቹን በግሩኘ መሰብሰብ፡፡ ይግሇፁ፤
 ዛሬ ስሇ ኮቪዴ-19 ብዙ መረጃዎችን ተሇዋውጠናሌ፡፡ የተወሰኑትን ከዚህ በፉትም ታውቁት ይሆናሌ የተወሰኑት

ዯግሞ አዲዱስ መረጃ ሉሆኑ ይችሊለ፡፡
 ጥያቄ ካሊችሁ በማንኛውም ሰዓት መጠየቅ ትችሊሊችሁ፡፡
 በግሌ መጠየቅ የምትፇሌጉት ነገር ካሇ ከሌምምደ በኋሊ ሌትጠይቁኝ ትችሊሊችሁ፡፡
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ማጠቃሇያ 5 ዯቂቃ
1 | የስሜት-ማሰብ-መተግበር ውይይት
 ስሜት ፣ የዛሬው ሌምምዴ ምን አይነት ስሜት አሳዴረባችሁ?
 ማሰብ፣ ያከናወናቸው ተግባራት ምን እንዴታሰቡ ወይም እንዴትጠይቁ አዯረጓችሁ?
 መተግበር፣ ዛሬ የተማራችሁትን እንዳት ትጠቀሙበታሊችሁ?

2 | የቤት ስራ
 ሇጓዯኛችሁ ዛሬ ከተማራችሁት መካከሌ አንዴ ነገር አስተምሩት
 እውነት ወይም ሏሰት የሚሇውን ጨዋታ ሲመሩ በቪዱዮ ይቅረፁት እና ሇቤተሰብ አባሊት ወይም ሇጓዯኛችሁ

አሳዩ፡፡

3| በቡዴን ዯስታን ማብሰር
 የቡዴን በማመስገን በአንዴ ሊይ የቡዴንዎን ዯስታ ያብስሩ!
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2) እጅዎን ይታጠቡ
በዚህ ሌምምዴ፣ ተሳታፉዎች ውጤታማ የሆነ የእጅ አስተጣጠብ ዯረጃዎችን ይማራለ፡፡ በመቀጠሌ ሲሞን አሇ የሚባሇው
ጨዋታ ሊይ ይሳተፊለ፡፡ በዚህ ጨዋታ በህይወታቸው መቼ እጃቸውን መታጠብ እንዲሇባቸው በጭውውት መሌክ ውጤታማ
የእጅ አስተጣጠብ በተግባር ያሳያለ፡፡
ዋና ርዕስ፣ ውጤታማ የሆነ እጅ መታጠብ

ግቦች፣ በዚህ ሌምምዴ መጨረሻ ሊይ ተሳታፊዎች የሚከተለትን ይተገብራሉ


ውጤታማ የሆነ የእጅ አስተጣጠብን ይገሌፃለ



በዕሇት ተዕሇት ኑሯቸው እጃቸውን መታጠብ ያሇባቸውን ቢያንስ 4 ጊዜያቶች ይለያሉ



ክርናቸውን በመጠቀም በማስነጠስ ጀርሞች እንዲይሰራጩ እንዳት እንዯሚከሊከለ ያሳያለ

ቁሳቁሶች፣



ምንም የሇም
ሳሙና፣ ውሃ አና ፍጣ ከተቻሇ

ዝግጅት፣


ተሳታፉዎቹ እጃቸውን በሚታጠቡበት ጊዜ ሇ2ዏ ሰከንዴ ሉዘፌኑት የሚችለት አዝናኝ የሆነ ዘፇን/መዝሙር
ምረጡ፡፡ ሇምሳላ፣ “ኮረና ኮረና ተዘጋጅቶሌሻሌ ውሃና ሳሙና!” ወይም ዝነኛ የሆነ ዘፇን/መዝሙር፡፡
ዘፇኑን/መዝሙሩን በሌምምዴ ወቅት ሇማጫወት በስሌኮቻችሁ ሊይ ጫኑት፡፡



ይህ ሌምምዴ ሇወጣቶች /9-14/ ተስማሚ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
ከፌ ሊለ ተሳታፉዎች /ከ15 ዓመት በሊይ ሇሁኑ/ የእጅ
አስተጣጠብ ዋና ዋና ዯረጃዎችን ያካፌሎቸውና የራሳቸውን
ዘፇን/መዝሙር ወይም ዲንስ እንዱመርጡ ያዴርጉ



ከቻሊቹ ሳሙና እና ንፁህ ፍጣ እምጡ፡፡ ተሳታፉዎች የተማሩትን
በተግባር ማሳየት ይችሊለ፡፡
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የርቀት መገናኛዎች፣



ቪዱዮ ኮንፇረንስ
o እጃችሁን በአግባቡ ስትታጠቡ በአየር ሊይ እንዱተሊሇፌ ኮምፒውተራችሁን ወይም ስሌካችሁን እጅ
መታጠቢያ አጠገብ አስተካክሊችሁ አስቀምጡት፡፡
o የራሳችሁ የሆነ ዘፇን/መዝሙር አዘጋጅታችሁ ስትታጠቡ ሇመቅረፅ ሞክሩ፡፡



ዋትስ አኘ
o ምንጩ የታመነ የእጅ አስተጣጠብን የሚያሳይ የቪዱዮ ሉንክ ይሊኩ፡፡ ሇምሳላ፣ ሲዱሲ:
https://www.youtube.com/watch?v=d914EnpU4Fo ወይም አዝናኝ ቪዱዮ ሇምሳላ፣
https://www.youtube.com/watch?v=-gfOHEaHdjo
o

በቀን ውስጥ ሇምን ያህሌ ጊዜ እጃቸውን እንዯሚታጠቡ እንዱቆጥሩ በቴክስት ይጠይቋቸው፡፡ በመቀጠሌ
ላሊ በምን አይነት መንገዴ ቶል ቶል እና በዯንብ መታጠብ እንዯሚችለ ይጠይቋቸው፡፡

የተመዯበው ጊዜ፣


መሟሟቅ /5 ዯቂቃ/



የመታጠቢያ ጊዜ ዋሽ-ዋሽ-ዌብ /5 ዯቂቃ/



ማጠቃሇሌ /5 ዯቂቃ/
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ማሟሟቅ|10 ዯቂቃ
1 | ማሟሟቂያ

 ተሳታፉዎችን ከቡዴን የዯስታ መግሇጫ ሰሊምታ ይስጧቸው
 የሚያነቃቃ ሟሟቂያ ማዴረግ ሇምሳላ፣ ጨዋታ፣ ዲንስ፣ ዘፇን/መዝሙር ወይም ሩጫ፡፡



2 | ማጠቃሇያ የመጨረሻ ልምምድ


 ከባሇፇው ክፌሇ ጊዜ ቁሌፌ የሆኑ ርዕሶች በአጭሩ ከሌሱ፡፡ ተሳታፉዎችን የሚከተለትን ጥያቄዎች ይጠይቁ፣
 ከባሇፇው ክፌሇ ጊዜ የተማርነው ምን ነበር?
 የተማርነውን ክህልት ተጠቅመንበታሌ? ምን አዯረጋቹ? ምንስ ተሰማችሁ?

እጅ መታጠብ|1ዏ-15 ዯቂቃ
ጠቃሚ መረጃ ሇአሰሌጣኙ፣ ተሳታፉዎቹ በግምት በ2 ሜትር እርቀት መቆማቸውን ያረጋግጡ፡፡

1 | ስሇ እጅ መታጠብ ተወያዩ
ሇምንዴነው እጃችሁን የምትታጠቡት?
o እጅ መታጠብ ከተቅማጥ፣ ከጉንፊን እንዱሁም ኮላራ ከመሳሰለት በሽታዎች ይከሊከሊሌ፡፡
o እጅ መታጠብ የኮቪዴ-19 ስርጭትን ሇመቀነስ ብልም ሇማቆም ዋነኛውና ውጤታማ መንገዴ ነው፡፡

እጅ መታጠብ የሚያስፇሌገው መቼ ነው?
o ሽንት ቤት ከተጠቀምን በኋሊ
o
o
o
o
o
o
o

ከመመገባችን በፉት
ምግብ ከማብሰሊችን በፉት.
ካስነጠስን ወይም ካሳሌን በኋሊ
ፉ ታ ችንን ከመ ነካ ካታ ችን በ ፉት
ቤት ስንገባ
ስፓርት ከሠራን በኋሊ
ጀርሞች እጃችን ሊይ ሉቀመጡ ስሇሚችለ በማንኛውም ጊዜ መታጠብ ያስፇሌጋሌ

እጃችን ሊይ የሚገኙትን ጀርሞች ሇማጥፊት እንዳት መታጠብ አሇብን?
o በንፁህ ውሃና ሳሙና
o ሁለም የእጃችንን ክፌሌ ማሇትም ጀርባውን፣ ጣቶቻችንን፣ ጥፌሮቻችንን እና መዲፍቻችንን ሇ2ዏ ሰከንዴ
እሽት አዴርገን መታጠብ
o እጃችንን በንፁህ ውሃ በዯንብ ማጣራት
o እጃችንን በንፁህ ፍጣ ማዴረቅ

ንፁህ ፍጣ ከላሇ እጃችንን በምን እናዯርቃሇን?
o እስከሚዯርቅ ዴረስ አየር ሊይ እራግፈት
o በምንም አይነት በሌብሳችሁ አታዴርቁ፤ ሌብሶቻችሁ ጀርም ሉይዝ ይችሊሌ፡፡
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2 |ዙር 1፣ እጃችሁን እንዳት እንዯምትታጠቡ ተሇማመደ
  የሚከተሇውን ይግሇፁ፤
አሁን እንዳት እና መቼ እጃችሁን መታጠብ እንዲሇባችሁ ታውቃሊችሁ፣ ከዚህ ቀጥል በጨዋታ መሌክ ሌምምዴ
እናዯርጋሇን፡፡
ተራርቃችሁ ትንቀሳቀሳሊቹ/ትሮጣሊችሁ
እጃችሁን ስትታጠቡ ማዴረግ የሚገባችሁን ሦስት ነገሮችን እናገራሇሁ፡፡ እናንተ ዯግሞ እንዳት እንዯምናታዯርጉት
ታሳዩኛሊችሁ፡፡

•

‘ሳሙና!’ -እጆች ከጭንቅላት በላይ፣ ልክ አንድ ትልቅ የሳሙና ዕቃ እንደመጭመቅ አይነት፡፡

•

‘ታጠቡ!’ -እየተዟዟራችሁና እየዘፈናችሁ ወይም እየዘመራችሁ እጆቻችሁን ሇ2ዏ ሰከንድ በሳሙና
ታሹታላችሁ፡፡



‘

መልካም ልደት፣ መልካም
ልደት ወይም ኮሮና ኮሮና
ተዘጋጅቶልሻል ውሃና ሳሙና..

ጠቃሚ ምክር ሇአሰልጣኙ፣ ተሳታፊዎቹ እጃቸውን በሚታጠቡት ጊዜ መዝፈን ወይም መዘመር
የሚፈልጉትን እንዲመርጡ ይጠይቋቸው፡፡
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•

‘አደራርቁ!’ 1ዏ ግዜ እጃቸውን አየር ሊይ በማዴረግ መዝሇሌ



ዙር 1ን ብዙ ጊዜ ተጫወቱት

3 | ዙር 2፣ መቼ እንዯምትታጠቡ ተውኑ
•

‘ሽንት ቤት!’ ሇ2 ሰከንድ እንደሚቀመጥ ሰው እግራችሁት አጠፉና ቆዩ /ስኩዋት/
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•

‘ምግብ ማብሰሌ!’ በትሌቅ ብረት ዴስት ምግብ እንዯሚያበስለ ተሳታፉዎቸዎን በክብ እንዱዞሩ ያዴርጉ

ጠቃሚ ምክር ሇአሰልጣኙ፣ ካቤጅ ፓች (cabbage patch) የተባሇውን ዳንስ ጉግል አድርጉት፡፡

•

“ማስነጠስ!” እጃችሁን ከጭንቅሊታችሁ በሊይ ከፌ አዴርጋችሁ አውሇብሌቡ እና ሂሂሂ...ን- - ጥሴበለ! ሇበክርናችሁ ውስጥ እንዯሚያስነጥስ ሰው አስመስለ፡፡
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•

‘መመገብ!’ - እጃችሁን ወደ አፋችሁ እየወሰዳችሁ ሇ2 ሰከንድ ደንሱ፡፡

4| ዙር 3፣ ሁለንም አንዴ ሊይ አስቀምጡት
 ይግሇፁ፤
 አሁን እጃችሁን እንዳት መታጠብ እንዲሇባችሁ አውቃችኋሌ፡፡ እኔ ዯግሞ ሌፇትናችሁ እሞክራሇሁ፡፡
 እጮሃሇሁ የሚሇውን ጭውውት እተውናሇሁ፡፡ እጃችሁን መታጠብ እንዲሇባችሁ እያወቃችሁ እኔ መንገር
ከረሳሁ ወይም የእጅ አስተጣጠብ ቅዯም ተከተሌ ከሳትኩ “ስህተት!” በማሇት ጬኹ፡፡
 ሇምሳላ፣ ማስነጠስ ብዬ ከዛ ምግብ መስራት ካሌኩ “ስህተት!” በማሇት ጩኹ፡፡ ምክንያቱም
ካስነጠስን በኋሊ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፉት እጃችንን መታጠብ አሇብን፡፡

 ብዙ ጊዜ ተጫወቱት
ጠቃሚ ምክር ሇአሰልጣኙ፣ ጭውውቱን የበሇጠ አዝናኝ ወይም ፈታኝ ሇማድረግ በተሇያየ መንገድ ሞክሩት፡፡
‒ በውድድር መልክ በማድረግ የተሳሳቱ ተሳታፊዎችን እያስወጣችሁ 1-2 ተሳታፊዎች እስከሚቀሩ
ይቀጥለ፡፡
‒ ሇተሳሳቱት ቅጣት አዘጋጁ፤ ሇምሳሌ፣ ፑሽ አኘ መስራት ወይም ዝላይ የመሳሰለትን በመቅጣት በአግባቡ
አሇመታጠብ የሚያስከትሇውን ጉዳት እንዲገነዘቡ ያድርጉ፡፡
‒ ጭውውቱን የሚመራ ፈቃደኛ የሆነ ተጫዋች ይጠይቁ፡፡
‒ በየዕሇቱ የምንሰራቸውን ሥራዎች ያስታውሷቸው፤ ሇምሳሌ፣ እግር ኳስ መጫወት፣ ትምህርት ቤት
መሄድ፣ ሥራ መሄድ የመሳሰለት፡፡
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5|ተወያዩ
 በዚህ ጭውውት ሊይ እንዳት ነው ያስነጠሳችሁት? ሇምንዴነው እንዯዚህ ያስነጠሳችሁት?
o

በክርናችሁ ውስጥ አስነጥሱ

o

በክርናችሁ ውስጥ ስታስነጥሱ ጀርሞች አየር ውስጥ ወይም እጃችሁ ውስጥ እንዲይገቡ በመከሊከሌ ጓዯኞቻሁን ወይም
ቤተሰባችሁን ከበሽታ ትከሊከሊሊችሁ፡፡

o

አስታውሱ! ጀርሞች በሌብሶቻችሁ ሊይ ሉኖሩ ስሇሚችለ በዯንብ እጠቡዋቸው፡፡

o

ካስነጠሳችሁ በኋሊ እጃችሁን መታጠብ አስፇሊጊ ነው፡፡

 በውሃና ሳሙና ምትክ ሳኒታይዘር መጠቀም እችሊሇሁ?
o

በተቻሇ መጠን እጃችሁን በውሃና ሳሙና ታጠቡ፡፡ ምክንያቱም እጅ መታጠብ በእጃችን ሊይ የሚገኙትን ጀርሞች
በብዛት ያስወግዴሌናሌ፡፡

o

ውሃና ሳሙና ከላሇ ግን 60% አሌኮሌ ያሇው ሳኒታይዘር በመጠቀም ከበሽታና ጀርሞችን ወዯ ላሊ ሰው ማስተሊሇፌ
ሌትከሊከለ ትችሊሊችሁ፡፡

 እጃችሁን ሇመታጠብ ያሇባችሁ ችግሮች ምንዴናቸው? ችግሮቹን እንዳት መፌታት ትችሊሊችሁ?

6|ቁሌፌ መሌዕክቶችን ገምግሙ
•

የኮቪዴ-19 ስርጭትን ሇማቆም ዋነኛው መንገዴ እጃችንን ቀኑን ሙለ ቶል ቶል መታጠብ ነው፡፡

•

ጀርሞችን ሇመግዯሌ እጃችንን ስንታጠብ ቢያንስ ሇ2ዏ ሰከንዴ በሳሙና በዯንብ ማሸት አሇብን፡፡

•

እጃችንን ከታጠብን በኋሊ በንፁህ ፍጣ ወይም በንፊስ ሊይ በማራገፌ ማዴረቅ አሇብን፡፡ በሇበስነው ሌብሶቻችን ማዴረቅ በፌፁም
የተከሇከሇ ነው፡፡

•

የጀርሞች ስርጭት ሇመግታት ስናስነጥስ ወይም ስናስሌ በክርኖቻችን ውስጥ መሆን አሇበት፡፡

ማጠቃሇያ 5 ዯቂቃ
1 | የስሜት-ማሰብ-መተግበር ውይይት
 ስሜት፣ የዛሬው ሌምምዴ ምን አይነት ስሜት ፈጠረባቹህ?
 ማሰብ፣ ያከናወናቸው ተግባራት ምን እንዴታሰቡ ወይም እንዴትጠይቁ አዯረጓችሁ?
 ማዴረግ፣ ዛሬ የተማራችሁትን እንዳት ትጠቀሙበታሊችሁ?

2 | የቤት ስራ
 ሇጓዯኛችሁ ዛሬ የተማራችሁትን መታጠብ፣ መታጠብ እና ማዴረቅ /ዋሽ ዋሽ ዌቭ/ አስተምሩት
 ዋሽ ዋሽ ዌቭ የሚባሌ ዲንስ ፌጠሩና በቪዱዮ ቀርፃችሁ በዋትስ አኘ ሇግሩቹ ሊኩት፡፡

3| በቡዴን ዯስታን ማብሰር


የቡዴን በማመስገን በአንዴ ሊይ ቡዴንዎን ዯስታ ያብስሩ!
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3) ሀሳብ ማሰባሰብ
በዚህ ሌምምዴ ተሳታፉዎች አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ውስጥ ሲሆኑ መረጋጋት እንዱችለ የሚረዲቸውን ቀሊሌ የሆነ
የአተነፊፇስ ስሌቶች እንማራሇን፡፡ እንዱሁም ተሳታፉዎች በዚህ አጭር ውዴዴር ጊዜ ምን ያህሌ ፉታቸውን እንዯሚነካኩ
ይረዲለ፡፡

ዋና ርዕስ፣ ፉት መነካካት/የሥነ ሌቦና ጤንነት

ግቦች፣ ይህ የሌምምዴ ክፌሇ ጊዜ ሲጠናቀቅ ተሳታፉዎች የሚከተለትን ይረዲለ፡፡
 ፉታችንን መነካካት እንዳት ሇኮቪዴ-19 እንዯሚያጋሌጠን እና እንዯሚያሰራጭ ይገሌፃለ፡፡
 በጥሌቅ መተንፇስ ጥቅሙን ይገሌፃለ፡፡
 በህይወታቸው የአተነፊፇስ ስሌቶችን መጠቀም እንዳት እንዯሚረዲ ይገሌፃለ፡፡
ቁሳቁስ፣
 ምንም አያስፇሌግም
ዝግጅት፣
 በአንዴ ሰዓት ውስጥ ምን ያህሌ ጊዜ ፉታችሁን እንዯምትነካኩ መዝግቡ፡፡ የመዘገባችሁትን ሇላልች ተሳታፉዎች
በማካፇሌ ፉታችሁን መነካካት ሇመቀነስ ጥረት እያዯረጋችሁ መሆኑን ይንገሯቸው፡፡


የአተነፊፇስ ስሌቶችን ከተሳታፉዎቹ ጋር ከመስራታቹህ በፉት ሇብቻዎ ይሇመማመደ፡፡
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የርቀት መገናኛዎች፣


 ቪዱዮ ኮንፇረንስ
o እነዚህ ተግባራት ትንሽ ቀየር አዴርጐ በቀሊለ ሉተሊሇፌ የሚችለ ናቸው፡፡



 ዋትስ አኘ
o

እራሳችንን እንዱት እንዯምናረጋጋ እና እንዲንጨነቅ ተጨማሪ ሀሳብ ሇተጨዋቾቹ ይሊኩሊቸው፡፡

o

አተነፊፉስ ስትሇማመሙ የሚያሳይ ፍቶ ሇተሳታፉዎቹ ይሊኩና እነሱም እንዱሌኩሊችሁ ጠይቋቸው፡፡

o

ሇማሸነፌ አንዴ ዯቂቃ /Minute To Win It/ የሚባሇውን ጨዋታ ቤታቸው ሆነው
እንዱጫወቱ መመሪያውን ይሊኩሊቸው፡፡ እንዱሁም

o በቀን በቀን 5 ጊዜ በጥሌቀት እንዱተነፌሱ በየቀኑ መሌዕክት እየሊኩ ሇአንዴ ሳምንት ያስታውሷቸው፡፡
እንዱሁም በቀን 5 ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት ሇመተንፇስ በስሌካቸው እንዱያስታውሳቸው ማዴረግ
እንዯሚችለ በመሌዕክት ሀሳብ ይስጧቸው፡፡

የተመዯበው ጊዜ፣


 ማሟሟቅ /5 ዯቂቃ/



 የአተነፊፇስ ስሌት /5-10 ዯቂቃ/



 ማጠቃሇያ /5 ዯቂቃ/
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ማሟሟቅ|1ዏ ዯቂቃ
1 | ማነቃቂያ
 ተሳታፉዎቹን ከቡዴን የዯስታ መግሇጫ ጋር ሰሊምታ ይስጧቸው
 ማነቃቂያ በማዴረግ ይምሯቸው፡፡ ሇምሳላ፣ ጨዋታ፣ ዲንስ፣ ዘፇን/መዝሙር ወይም ሩጫ፡፡

2 | ያሇፇውን ተገባር መከሇስ



ከባሇፇው ሌምምዲችን ቁሌፌ የሆኑ ርዕሶች በአጭሩ ከሌሱ፡፡ ተሳታፉዎቹን የሚከተለትን ጥያቄዎች ይጠይቁ፣
 ከባሇፇው ሌምምዲችን የተማርነው ምን ነበር?
 የተማርነውን ክህልት ተጠቅመንበታሌ? ምን አዯረጋቹ? ምንስ ተሰማችሁ?

የአተነፊፇስ ስሌቶች|1ዏ-15 ዯቂቃ
1 መግቢያ፣ ስሇ ፉት መነካካት ተወያዩ


ፉታችንን መነካካት የኮቪዴ-19 ቫይረስ ስርጭትን እንዳት ያስፊፊዋሌ?
o የኮቪዴ-19 ቫይረስ የሚሰራጨው በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ከመተንፇሻ አካሌ በሚወጣው የምራቅ
ፌንጣቂ የሚሰራጭ ነው፡፡ እጃችሁ እነዚህን ፌንጣቂዎችን በአጋጣሚ ከያዘና ሳትታጠቡት ፉታችሁን
ከነካችሁ በቫይረሱ ሌትያዙ ትችሊሊችሁ፡፡



ሰዎች ፉታቸውን ምን ያህሌ ጊዜ ይነካካለ?
o ጥናቶች እንዯሚያሳዩት ሰዎች በሰዓት 23 ጊዜ ይነካካለ፡፡



በእርግጥ ያን ያህሌ ጊዜ ፉታችንን መነካካት ያስፇሌገናሌ?
o በፌፁም! ሁሊችንም ፉታችንን ምን ያህሌ ጊዜ እንዯምንነካካ ማወቅና መጠንቀቅ እንችሊሇን፡፡
o አሊስፇሊጊ ሲሆን ሇጤንነታችን አዯገኛ ሉሆን ይችሊሌ፡፡
o ዛሬ ፉታችንን እንዲንነካ የሚረዲንን መንገድች እንነጋገራሇን፡፡

.
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2 | በጥሌቅ መተንፇስ
 ይግሇፁ፤
 ሁሊችንም ብዙ ጊዜ የምናዯርገው ፉታችንን መነካካት አዯገኛ መሆኑን አሁን ተገንዝበናሌ፤ ከዚህ ቀጥል
ፉታችንን መነካካት የምንቀንስበትን በጥሌቀት ከመተንፇስ ጋር የተያየዘ ቀሊሌ የሆነ ሌምምዴ እናዯርጋሇን፡፡
 በጥሌቀት መተንፇስ ምንዴነው?

o ቀስ ብሇን፣ ወዯውስጥ በአፌንጫችን አየር ወዯሳንባችን ስናስገባ እና በቀስታ ስናስወጣ ነው፡፡
o ሇተመሳሳይ ጊዜ አየር ወዯ ውስጥ ማስገባት እና ማስወጣት፡፡
 በጥሌቀት በምትተነፌሱበት ጊዜ በሰውነታችሁ ሊይ ምን ሇውጥ ያመጣሌ?
o አክስጅን ወዯ ጭንቅሊታችን እና ወዯየሰውነት ክፌሊችን ይገባሌ፡፡
o ኤንድርፉን (endorphine) የተባሇ ንጥረ ነገር በማመንጨት ጥሩ ስሜት እንዱሰማንና
በሽታችን በተፇጥሮ እንዱወገዴ ያዯርጋሌ እንዱሁም
o በሰውነታችን የተጠራቀመ መርዛማ ንጥረ ነገሮች እንዱጠፈ ያዯርጋሌ፡፡
 በጥሌቅ መተንፇስ ምን ጥቅም አሇው?

o የመረጋጋት እና ዘና የማሇት ስሜት ይሰማናሌ፡፡
o በአትኩረት ዘና ባሇ አዕምሮ ቁጣና ፌርሃትን መቆጣጠር ይቻሊሌ፡፡
o በጥሌቅ መተንፇስ ጭንቀትን፣ የእንቅሌፌ ችግር ብልም ህመም ስሜትን ሇመከሊከሌ ይረዲሌ፡፡

3 |5ቱ የአተነፊፇስ ሂዯት
 ተሳታፉዎቹ በሚመቻቸው ቦታ መሬት ሊይ ወይም በወንበር እንዱቀመጡና ጭንቅሊታችውን በጠረጴዛ ሊይ
ወይም ጋዯም እንዱለ ይንገሯቸው፡፡
 ይህ ተግባር የአተነፊፇስ ሂዯት ይባሊሌ፡፡ በዚህ ጊዜ 5 ጊዜ በጥሌቀት እንተነፌሳሇን፡፡
 የማይረብሻቹህ ከሆነ እና ከቻሊችሁ አይናችሁን ጨፌኑ፡፡

ጠቃሚ ምክር ሇአሰሌጣኙ፣ አንዲንዴ ተሳታፉዎች አይናቸውን መጨፇን ወይም ሳይናገሩ መቀመጥ ሊይመቻቸው ይችሊሌ፡፡
ስሇሆነም በሚመቻቸዉ መንገዴ እንዱያጤኑ እና እንዱቀሊቀለ ይጠይቋቸው፡፡
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 አተነፊፇስ 1፤ አየር ወዯ ውስጥ ቀስ ብሊችሁ ሇ4 ሰከንዴ በአፊችሁ በኩሌ አስገቡ፡፡ ሆዲችሁ እና
ዯረታችሁ እስከሚወጠር እና ትሌቅ እስከሚሆን ዴረስ አስገቡ፡፡ ቀጥል ቀስ ብሊችሁ አየር በአፊችሁ
በኩሌ ሇ4 ሰከንዴ ሳምባቹ ባድ እስከሚሆን ዴረስ ወዯ ውጪ አስወጡ፡፡

ጠቃሚ ምክር ሇአሰልጣኙ፣ ተሳታፊዎቹ ወደ ውስጥ እና ወደ ውጭ በሚተነፍሱበት ጊዜ ጮክ ብሇው
1፣2፣3፣4 በማሇት ይቁጠሩ ፡፡
 አተነፊፉስ 2፤ ቀስ ብሊችሁ አየር ወዯ ውስጥ በአፌንጫችሁ ሇ4 ሰከንዴ
አስገቡ፡፡ በመቀጠሌ ወዯ ውጭ ዯግሞ ቀስ ብሊችሁ ሇ4 ሰከንዴ
በአፌንጫችሁ አስወጡ፡፡
 አተነፊፉስ 3፤ በአፌንጫችሁ በዴጋሚ በጥሌቀት
በምትተነፌሱበት ጊዜ በአካባቢያችሁ ያሇውን ዴምጽ አጢኑ፡፡
 አተነፊፉስ 4፤ በአፌንጫችሁ በዴጋሚ በጥሌቀት
በምትተነፌሱበት ጊዜ በዴጋሚ በአካባቢያችሁ ያሇውን ዴምጽ
ሇማጤን የስሜት ህዋሳቶቻችሁን ተጠቀሙ፡፡ በቆዲችሁ ሊይ
ምን አይነት ስሜት ተሰማችሁ? ምን አሸተታችሁ?
ስሇምታስቧቸው ነገሮች አትጨነቁ ይምጡና ይሂደ፡፡
 አተነፊፇስ 5፤ በአፌንጫችሁ ሇ4 ሰከንዴ አየር ካስገባችሁ
በኋሊ ትንፊሻችሁን ሇ4 ሰከንዴ በሳንባችሁ ውስጥ ያዙት፡፡
በመቀጠሌ ከ1 አስከ 4 እየቆጠራችሁ አየሩን አስወጡት፡፡
ዝግጁ ስትሆኑ ቀስ ብሊችሁ አይናችሁን ክፇቱን፡፡
 5ቱ የአተነፊፇስ ሂዯቶች ሊይ የተዘረዘሩትን የአተነፊፇስ አይነቶችን በህይወታችሁ መቼ ትጠቀሙታሊችሁ?

o መረጋጋት ስትፇሌጉ፡፡ በጥሌቀት መተንፇስ ኦክስጅን ወዯ አዕምሮ እንዱገባ እና ጥሩ ውሳኔ
እንዴትወስኑ ይረዲችኋሌ
o ፇተና ከመውሰዲችን በፉት፣ የስፖርት ግጥሚያ በሚኖርባችሁ ወቅት ወይም ሀይሊችሁን አሰባስባችሁ
ማተኮር ስትፇሌጉ
o በጠዋት ቀናችሁን በአዱስ መንፇስ ሇመጀመር፣ ማታ ከመኝታ በፉት አዕምሮአችሁን ሇማጽዲት፡፡
o ነገሮች ጥሩ ሲሆኑ በጥሌቀት መተንፇስ ተረጋግታችሁ እንዴትቆዩና ያሊችሁን ነገር እንዴታዯንቁ ወይም
እንዴታመሰግኑ ይረዲችኋሌ፡፡
 አሁን በተከሰተው የኮቪዴ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ሌትፇሩ፣ እርግጠኛ ሊትሆኑ፣ ወይም ሌትጨነቁ
ትችሊሊችሁ፡፡ በጥሌቀት መተንፇስ በእንዯዚህ አይነት የችግር ጊዜ እንዳት ሉረዲን ይችሊሌ?
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4 | ሇማሸነፌ አንዴ ዯቂቃ / ሚኒት- ቱ- ዊን- ኢት /


ይግሇፁ፤
 አሁን የመተንፇስ ሌምምዲችንን በመቀጠሌ እንወዲዯራሇን
 በሚመቻቹ ቦታ ተቀመጡ፡፡ አይናችሁን ጨፌኑና በጥሌቀት መተንፇስ ተሇማመደ
 በጭንቅሊታችሁ 6ዏ ዴረስ ቁጠሩ ቆጥራችሁ እስክትጨርሱ ፉታችሁን አሇመንካታችሁን አረጋግጡ
 6ዏ ስትዯርሱ ፀጥ ብሊችሁ እጃችሁን አውጡ፤ አይናችሁን እንዯጨፇናችሁ ቆዩ
 እኔ ሰዓቱን እቆጣጠራሇሁ፡፡ ፉቱን ሳይነካ ቁጥሩን ቆጥሮ የጨረሰ አሸናፉ ይሆናሌ፡፡



ሰዓት መቁጠሪያውን ያስጀምሩት፤ ተሳታፉዎቹ እጃቸውን ሲያወጡ ይመዝግቡ፡፡ ሁለም ተሳታፉዎች
እጃቸውን አንስተው ሲጨርሱ ቀስ ብሇው አይናቸውን እንዱከፌቱ ይንገሯቸውና አሸናፉውን ያሳውቁ፡፡



ተሳታፉዎቹ ከፇሇጉ ዯጋግመው ይጫወቱ



ተወያዩ፤
 የመተንፈስ ልምምድ ወቅት 6ዏ ሰከንደ ሇመዴረስ የቀራችሁ ጊዜ አስገርሟችሁ ነበር?
 ምንም ነገር ሳያዯርጉ ሇ6ዏ ሰከንዴ መተንፇስ እንዳት ተሰማችሁ?
 አሁን በተሇየ መሌክ ተሰምቷችኋሌ? እንዳት?
 ፉታችሁን ሇመንካት ፇሌጋችሁ ነበር? መቆጣጠርስ ችሊችሁ ነበር? እንዳት?
 አብዛኞቻችሁ ፉታችሁን ሳትነኩ ዯቂቃውን ሇመጨረስ ችሊችሁ ነበር፡፡በጣም ጥሩ! ፉታችሁን ስትነኩ
ሁሌጊዜ ይህንን ጭውውት አስታውሱት፡፡ ላልች ምን አይነት መንገድችን ብንጠቀም ፉታችንን
የምንነካበት ጊዜ መቀነስ እንችሊሇን?

o እጃችሁ ሁሌጊዜ ሥራ ይስራ፡፡ የቴኒስ ኳስ ያዙ ወይም ወገባችሁ ሊይ ሊስቲክ አዴርጋችሁ በሱ
ተጫወቱ፡፡
o ጓዯኛ ይኑራችሁ፡፡ ፉታችሁን ስትነኩ እንዱነግራችሁ ጠይቁ፡፡ ኮዴ መጠቀም ትችሊሊችሁ፡፡
o ፉታችሁን በመንካታችሁ አትበሳጩ፡፡ ይህ ከባዴ ነው! ፉታችሁን ስትነኩ አስፇሊጊ ነው አይዯሇም
በማሇት አስተውለ፡፡
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5 | ቁሌፌ መሌዕክቶቹን
•

በኮቪዴ-19 የመያዝ አጋጣሚ እና ስርጭት ሇመቀነስ ፉታችሁን የምትነኩበት ጊዜ ቀንሱ፡፡

•

ፉት መንካት ማቆም ከባዴ ሉሆን ይችሊሌ! ሇአንዴ ዯቂቃ ሇማዴረግ ሞክሩ በመቀጠሌ ሇ1 ሰዓት፡፡

•

መንተፌሱን አስታውሱ! ቀኑን ሙለ ማተኮር እንዴትችለ እና እንዴትረጋጉ ሰውነታችሁን እና አዕምሯችህን በጥሌቀት
በመተንፇስ አግዙ፡፡

ማጠቃሇያ 5 ዯቂቃ
1 | የስሜት-ማሰብ-መተግበር ውይይት
 ስሜት፣ የዛሬው ሌምምዴ ምን እንዱሰማችሁ አዴርጓሌ?
 ማሰብ፣ ያከናወንናቸው ተግባራት ምን እንዴታሰቡ ወይም እንዴትጠይቁ አዯረጓችሁ?
 ማዴረግ፣ ዛሬ የተማራችሁትን እንዳት ትጠቀሙበታሊችሁ?

2 | የቤት ስራ
 ሇጓዯኛችሁ ዛሬ የተማራችሁትን 5ቱ የአተነፊፇስ ሂዯቶች አስተምሩት
 ሇማሸነፌ አንዴ ዯቂቃ የሚሇውን ቤት ውስጥ ከአንዴ ሰው ጋር ተሇማመደ፡፡
 ሰዎች ፉታቸውን መንካት የሚቀንሱበትን አንዴ ሃሳብ አካፌለ፡፡

3 | በቡዴን ዯስታን ማብሰር
 የቡዴን በማመስገን በአንዴ ሊይ ቡዴንዎን ዯስታ ያብስሩ!

30

ተጨማሪ ምንጮች
ስሇ ኮሺዴ-19 የበጠሇ ሇማወቅ እነዚህን መረጃዎች ይጠቀሙ፡፡ ሇተሳታፉዎቹ ገጾቹን በወረቀት አትመው ይስጧቸው ወይም
ሉንኩን ያካፌለዋቸው፡፡
የሲዱሲ የኮቪዴ-19 መረጃዎች ሇማግኘት ቀጥል የተመሇከተውን ዌብ ሳይት ይመሌከቱ፤

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
የዩኤን ኤዴስ የኤች አይ ቪ እና ኮቪዴ-19 መረጃዎች ሇማግኘት ቀጥል የተመሇከተውን ዌብ ሳይት ይመሌከቱ፤

https://saafrica.org/new/wp-content/uploads/2020/03/hiv- and-covid19_infographic_A3_en.pdf
የአሇም ጤና ዴርጅት ጭንቀትን ሇመቋቋም ቀጥል የተመሇከተውን ዌብ ሳይት ይመሌከቱ፤

https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
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ስሇ ኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪዴ-19)
ማወቅ ያሇባችሁ ነገሮች
የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪዴ-19) ምንዴነው?

ቫይረሱ የሚያስከትሇው ከባደ ችግር ምንዴነው?

ኮሮና ቫይረስ (ኮቪዴ-19) ከሰው ወዯ ሰው የሚተሊሇፌ የመተንፇሻ አካሊት
በሽታ ነው፡፡ ኮቪዴ-19 የሚያመጣው በኖቭሌ ኮሮና ቫይረስ ነው፡፡ኮቪዴ19 መጀመሪያ የታየው በቻይና ውሃን ከተማ በተዯረገ ምርምር ነው፡፡

አንዲንዴ ታማሚዎች ኒሞኒያ ወይም የሳምባ ምች በሁሇቱም ሳምባቸው
ይኖርባቸዋሌ የሰውነት ዋና ዋና ክፌልች ሥራ ማቆም እና እስከ ሞት ሉያዯርስ
ይችሊሌ፡፡

በአሜሪካ ያለ ሰዎ የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪዴ-19) ሉይዛቸው ይችሊሌ?
አዎን፡፡ ኮቪዴ-19 በአሜሪካ ከሰዎች ወዯ ሰዎች በመሰራጨት ሊይ ይገኛሌ፡፡
የኮቪዴ-19 ቫይረሱ ካሇባቸው ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ ያሊቸው ሰዎች
በቫይረሱ የመያዝ ዕዴሊቸው ከፌተኛ ነው፡፡ ሇምሳላ፣ የጤና ባሇሙያዎች
ወይም የቤተሰብ አባልች፡፡ በተጨማሪም በሽታው በመሠራጨት ሊይ ካሇበት
አካባቢ የሚመጡ ሰዎች ሇቫይረሱ የተጋሇጡ ናቸው፡፡ በሽታው በመሠራጨት
ሊይ የሚገኝበት ቦትዎችን ሇማወቅ ይህንን ዴረ-ገጽ ይመሌከቱ፡፡
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
transmission.html#geographic.

ራሴን ከቫይረሱ እንዳት መከሊከሌ እችሊሇሁ?
ሰዎች ራሳቸውን ከመተንፇሻ አካሊት በሽታ በየቀኑ በሚያዯርጉት እንክብካቤ
ይጠብቃለ፡፡
• ህመም ካሇባቸው ሰዎች የቅርብ ንክኪ በማስወገዴ
• አይኖቻቸውን፣ አፌንጫቸውን እንዱሁም አፊቸውን እጃቸውን
ሳይታጠቡ መንካት በማስወገዴ
• እጃቸው ቶል ቶል በሳሙና ቢያንስ ሇ2ዏ ሰከንዴ በሚገባ በመታጠብ ወይም
ውሃ በማይኖርበት ቦታ ከአሌኮሌ የተዘጋጁ የእጅ ማጽጂያ በመጠቀም፡፡

ከታመምን በሽታውን ወዯ ላልች እንዲይተሊሇፌ ማዴረግ ያሇብን ነገሮች፤
በአሜሪካ በኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪዴ-19) የተያዘ ሰው አሇ?
አዎን፡፡ በአሜሪካ ሇመጀመሪያ ጊዜ በቫይረሱ የተያዘ ሰው የተገኘው በጃንዋሪ
21 2ዏ2ዏ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት በኮቪዴ-19 ቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር
ሇማወቅ የሲዱሲ ዴረገጽ ይመሌከቱ፡፡
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-inus.html.

እቤት ይቆዩ
• ሲያስለ ወይም ሲያስነጥሱ በሶፌት ወይም በጨርቅ ወይም በክርንዎ አፌዎን
ይሸፌኑ፡ የተጠቀሙት ሶፌት ከሆነ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ዕቃ ውስጥ በአግባቡ
ይጣለት
• የነካኩትን እቃዎች ወይም ወሇልች ቶል ቶል ያጽደ
•

ቫይረሱ የተስፊፊበት አካባቢ ተጉዤ ከነበረ ምን ማዴረግ አሇብኝ?
ኮሮና ቫይረስ (ኮቪዴ-19) እንዳት ይተሊሇፊሌ?
ኮቪዴ-19 ያመጣው ቫይረስ መጀመሪያ ምንጩ ከእንስሳ ነው፡፡ አሁን ግን
ከሰው ወዯ ሰው እየተሰራጨ ነው፡፡ በሽታው የሚሰራጨው ቫይረሱ ካሇበት ሰው
የቅርብ ንክኪ በሚኖርበት ወቅት ቫይረሱ ያሇበት ሰው በሚያስሌበት ወይም
በሚያስነጥስበት ወቅት ከመተንፇቫ አካሊት በሚወጡ ጠብታዎች አማካይነት
ነው፡፡ እንዱሁም ቫይረሱ ያሇበት ወሇልች እና ማንኛውም እቃዎች በምንይዘበት
ወቅት ቫይረሱ ወዯእጃችን በመተሊሇፌ አፊችንን፣ አፌንጫችንን ወይም አይናችንን
በምንነካበት ጊዜ ቫይረሱ ወዯ ሰውነታችን ሉገባ ይችሊሌ፡፡ዋና ዋና መተሊሇፉያ
መንገድቹን የበሇጠ ሇማወቅ የሚቀጥሇውን ዴረ-ገጽ ይመሌከቱ፡፡
https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019ncov/about/transmission.html.

የኮቪዴ-19 ምሌክቶች ምንዴናቸው?
በኮቪዴ-19 የተያዙ ሰዎች ቀሊሌ ወይም ከባዴ የሆኑ የመተንፇሻ አካሊት
ህመሞች ሉሰማቸው ይችሊሌ፡፡ ሇምሳላ፣
• ትኩሳት
• ዯረቅ ሳሌ
• ትንፊሽ ማጠር የመሳሰለት

ቫይረሱ የተሰራጨበት አካባብ ተጉዘው ከነበረ እንቅስቃሴዎን በመገዯብ
ሇ2ሳምንት ያክሌ ራስዎትን አግሌሇው ይቆዩ፡፡ በዚህ ጊዜ ትኩሳት፣ ዯረቅ ሳሌ
ወይም የመተንፇስ ችግር ከጀመሮት የህክምና እርዲታ ይጠይቁ፡፡ ወዯ ህክምና
ተቋም ከመሄዴዎ በፉት ይዯውለና የጉዞ ታሪክዎን እና የጀመረዎትን ምሌክቶች
ይንገሯቸው፡፡ ሇላልች ሰዎች ሳያስተሊሌፈ እንዳት መንከባከብ እንዯሚችለ
መመሪያ ያገኛለ፡፡ በታመሙ ጊዜ ከሰዎች ጋር የሚኖርዎትን ግንኙነት
ያስወግደ እንዱሁም ከቤት በመቆየት ሇላልች እንዲይተሊሇፌ ያዴርጉ፡፡

ክትባት አሇ?
በአሁኑ ሰዓት ሇኮቪዴ-19 የሚሰጥ ምንም አይነት ክትባት የሇም፡፡ ዋነኛዋ
አማራጭ በየቀኑ ራሳችንን ሇመጠበቅ የሚያስችለትን ተግባራት ማከናወን
ነው፡፡ ሇምሳላ፤ ከታመሙ ሰዎች የቅርብ ንክኪ ማስወገዴ እና እጃችንን ቶል
ቶል መታጠብ፡፡

መዴሃኒት አሇው?
ሇኮቪዴ-19 የተሇየ መዴሃኒት የሇውም፡፡ ነገር ግን ህመሙን
የሚያስታግሱ ህክምናዎች አለ፡፡
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ከኤች አይ ቪ ጋር የሚኖሩ ሰዎች
ስሇ ኮቪዴ-19 እና ኤች.አይ. ቪ
ማወቅ ያሇባቸው ምንዴነው
ኮቪዴ-19 አዯገኛ በሽታ ስሇሆነ ከኤች.አይ.ቪ ጋር
የምትኖሩ ሰዎች ሁለ ከመንግስት የሚሰጡትን የመካሊከያ
መንገድችን በመተግበር ሇቫይረሱ እንዲትጋሇጡ ማዴረግ
ያስፇሌጋችኋሌ፡፡
ኤች.አይ.ቪ ያሇባቸው ሰዎች በኮቪዴ የመያዝ እዴሊቸው
ይጨምራሌ ወይም ከተያዙ ሇከፌተኛ ችግር ይጋሇጣለ የሚሌ
የተረጋገጠ መረጃ እንዯላሇ ማወቅ ያስፇሌጋሌ፡፡ ይኸ ማሇት ግን
ሇኮቪዴ-19ን ቀሇሌ አዴርገው በማየት ሉዘናጉ አይገባም፡፡
እራሳቸውን ከኮቪዴ-19 ሇመከሊከሌ አስፇሊጊውን ጥንቃቄ
ሁለ ማዴረግ አሇባቸው፡፡

ስሇ ኮቪዴ-19 ያለትን
እውነታዎችን ይገንዘቡ፡፡
መረጃዎችን ከታመኑ
ምንጮች እንዯ የአሇም
ጤና ዴርጅት ከመሳሰለት
ሇማግኘት ሞክሩ፡፡



https://www.who.int/emergencies/dise
ases/ novel-coronavirus-2019.

ዝግጁ ይሁኑ


ከአጠቃሊይ ህብረሰቡ መካከሌ በዕዴሜ የገፈ ሰዎች ሆነው ከ
ኤች.አይ.ቪ ጋር የሚኖሩ ወይም የሌብ ወይም የሳንባ ችግር
ያሇባቸው ሇኮቪዴ የመጠቃት አጋጣሚያቸው እንዯሚጨምና
በቫይረሱ ከተያዙ በሽታው ሉፀናባቸው ይችሊሌ፡፡
የኮቪዴ-19ስርጭት በአሇም ሊይ እየጨመረ በመጣ ጊዜ
ኤች.አይ.ቪ በስፊት የሚታይበት ማህበረሰብ ውስጥ
ቀጣይነት ያሇው ምርምር በማዴረግ ሰውነታችን በተፇጥሮ
በሽታን የመከሊከሌ አቅም በኤች.አይ.ቪ እና በኮሮናቫይረስ
መካከሌ ያሇውን ግንኙነት ማወቅ አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡





ቢያንስ ሇ3ዏ ቀን
የሚያገሇግለ
አስፇሊጊ የሆኑ
የህክምና ቁሳቁሶች
ሉኖሯችሁ ይገባሌ፡፡
የአሇም ጤና ዴርጅ
የኤች.አይ.ቪ ህክምና መመሪያ መሠረት በአሁኑ ጊዜ
በመዯበኛ ጉብኝት ወቅት ብዙ ሰዎች ሇ3 ወር ወይም ከዚያ
በሊይ ሇሚሆን ጊዜ የኤች.አይ.ቪ መዴሃኒቶች ሇአብዛኛው
ሰው መሰጠት አሇበት ነገር ግን በሁለም አገር በስፊት
እየተተገበረ አይዯሇም፡፡

ጤንነታችሁን ጠብቁ


እጅዎን ቶል ቶል በውሃና በሳሙና ከ4ዏ እስከ 6ዏ
ሰከንዴ በዯንብ አሽተው ይታጠቡ ወይም ከአሌኮሌ በተሰራ
የእጅ ማጽጂያ ከ2ዏ እስከ 4ዏ ሰከንዴ በማሸት ያጽደ፡፡



እጅዎን በማጠፌ ወይም ሶፌት በመጠቀም ያስለ ወይም
ያስነጥሱ፡፡ የተጠቀሙበትን ሶፌት በአግባቡ ቆሻሻ መጣያ
ውስጥ ያስወግደ፡፡



ሁለም አገሮች ሇመዴሃኒት የረዥም ጊዜ ማዘዣ
ዯንብን አሌተገበሩም፡፡ ከጤና ሰጪ ተቋምን
በሚቻሇው ፌጥነት ማግኘት ያስፇሌጋሌ፡፡ የጤና
ባሇሙያዎችን በማሳመን ሇወራቶች የሚሆኑ ወሳኝ
መዴሃኒቶችን ሇማግኘት ከላልች የማህበረሰቡ አባሊት
ጋር መስራት ተፅዕኖ ሇመፌጠር ያስችሊሌ፡፡
በዙሪያችሁ ከሚገኙ ቤተሰቦች እና ጓዯኞቻችሁ ጋር
በዚህ ወቅት ርቀትን መጠበቅ በተመሇከተ እርስ
በእርስ እንዳት መረዲዲት
እንዯምትችለ ተወያዩ፡፡



ትኩሳት ወይም ሳሌ ካሇበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ
ያስወግደ፡፡



የህመም ስሜት ከተሰማዎ እቤት ይቆዩ፡፡



ትኩሳት፣ ዯረቅ ሳሌ ወይም የመተንፇስ ችግር ካሇብዎ
እና በቅርቡ ኮቪዴ-19 የተመዘገቡባቸው አካባቢ
ከሄደ ወይም የሚኖሩ ከሆነ በአፊጣኝ ወዯ ህክምና
ተቋም በመሄዴ ምርመራ ማዴረግ አሇብዎት፡፡
ከመሄዴዎ በፉት ስሌክ በመዯወሌ ስሇ በሽታው
ምሌክቶች እና የጉዞ ታሪክዎን ይንገሯቸው፡፡



ከታመሙ የህክምና አፌና አፌንጫ መሸፇኛ
በማዴረግ ክላልች ሰዎች ይራቁ፡፡

በአካባቢያችሁ የሚገኙትን ሰዎች በመርዲት በቂ
መዴኒቶች መኖራቸውን አረጋግጡ፡፡



በአካባቢያችሁ ከኤች.አይ.ቪ ጋር የሚኖሩትን ሰዎች
በህመም ወቅት ወይም መረጃ ሇመሇዋወጥ እንዱቻሌ
የሚያስፇሌግዎትን ስሌክ ቁጥር እንዲልት ያረጋግጡ፡፡



 ሰውነትዎን ይንከባከቡ፡፡ በጥሌቀት ይተንፌሱ፣
ሰውነትዎን ያፌታቱ ወይም በጥሞና ያስቡ፡፡ ጤናማ
አመጋገብን ይሞክሩ፣ የተመጣጠኑ ምግቦችን
መመገብ፣ የአካሌ እንቅስቃሴ ማዴረግ፣ ብዙ ውሃ
መጠጣት እና በቂ እንቅሌፌ ማግኘት፡፡ ከተቻሇ
የአሌኮሌ መጠጥ እና አዯንዛዥ ዕፅ ማስወገዴ፡፡


ህክምናና በአካባቢያችሁ ዴጋፌ የሚሰጡ ሰዎችን እንዳት
እንዯምታገኙዋቸው እወቁ፡፡ ይህ ህክምና የኤች.አይ.ቪ
እና የላልች ተዛማች
በሽታዎችን ኒት ህክምና
ያጠቃሌሊሌ፡፡፡፡
ተጋሊጭ የሆኑ የማህበረሰቡ
ክፌልች የአዯንዛዥ ዕፅ
የሚጠቀሙ፣ በወሲብ ንግዴ
ሇተሰማሩ፣ ግብረ ሰድማውያን፣
እስር ቤት ያለ ኤች አይ ቪን የሚከሊከለበት መንገዴ
ሉያውቁ ይገባሌ፡፡ ሇምሳላ፣ አዱስ ወይም የተቀቀሇ
መርፋ መውጊያ፣ የህመም ማስታገሻ ህክምና፣
የጐንዮሽ ጉዲት መከሊከያ፡፡ ላልች በቂ መዴሃኒቶች
ሇምሳላ፣ የወሉዴ መቆጣጠሪያ እና እች.አይ.ቪ
መከሊከያ ማዘጋጀት ያስፇሌጋሌ፡፡



 ብዙ ሰዓት በኮቪዴ-19 የሚዱያ ሽፊን መከታተሌ
አስወግደ፡፡ ከታመኑ ምንጮች የሚገኙትን ብቻ
አንብቡ፡፡

ምክር በሚያስፇሌጋችሁ ጊዜ ህክምና የምታዯርጉበትን
ክሉኒክ ስሌክ ቁጥር ማወቅ አሇባችሁ፡፡



የኮቪዴ-19 በሽታን ሇመከሊከሌ
ከኤች.አይ.ቪ ጋር የሚኖር ሰዎች እና ተጋሊጭ
ማህበረሰብ ሉከተሎቸው የሚገቡ ቅዴመ
ጥንቃቄዎች

ሇስነ አዕምሮ ጤንነታችሁ የተሇየ ትኩረት ይስጡ፣

በማህበረሰባችሁ ውስጥ
ምግብ፣ መዴሃኒቶች
እንዱሁም ሌጆችን
መንከባከብና የመሳሰለትን
በተመሇከተ ምን ማዴረግ
እንዯምትችለ ተወያዩ፡፡



መጥፍ አስተሳሰቦችን ሇመርሳት መሞከር፡፡
ዜናዎችን ከማየት፣ ከማንበብ እና ከማዲመጥ
እረፌት መውሰዴ፡፡ ስሇ ችግሩ በተዯጋጋሚመስማት
ሉያበሳጭ ይችሊሌ፡፡ ወዯ መዯበኛው ህይወታችሁ
እንዴትመሇሱ ላሊ ሉያስዯስታችሁ የሚችለ ነገሮችን
አዴርጉ ፡፡

ከሰዎች ጋር
መገናኘት፤ ያልትን
ስጋት እና
የሚሰማዎትን
ስሜት ሇጓዯኞችዎ
እና ሇቤተሰብዎ
ያጋሩ፡፡

አዴሌዎን ያቁሙ፤ መብትዎት ይወቁ


አዴሌዎ እና ማግሇሌ ኮቪዴን በመዋጋት ውጤናማ
ሇመሆን ዋነኛው እንቅፊት ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ዘረኝነት፣
አዴሌዎ እና ማግሇሌ በቫይረሱ በተያዙ ቡዴኖች ሊይ ችግር
ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡
 የኮቪዴ-19

መስፊፊት እና
አካሊዊ ርቀት በማህበረሰቡ
ውስጥ በሚተገበርበት ወቅት
በሥራ ቦታዎ፣ የጤና
እንክብካቤ እና ትምህርት
ሇእርስዎ እና ሇሌጆችዎ ሇማግኘት
አስቸጋሪ እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡
መብትዎን በማወቅ እርስዎ እና ማህበረሰብዎ ዝግጁ
መሆንዎን ያረጋግጡ፡፡



እራስዎን እና በአካባቢዎ ያለትን ሰዎች ይዯግፈ


የኮቪዴ-19 ስርጭት ፌርሃትን እና ጭንቀትን ሉያስከትሌ
ይችሊሌ፡፡ ሁለም ሰው ራሱን እንዱጠብቅ እና ከሚወደት
ሰው ጋር እንዱገናኝ ይበረታታሌ፡፡ ከኤች.አይ.ቪ ጋር የሚኖሩ
ሰዎች እና ማህበረሰባቸው የመቋቋም፣ በህይወት የመቆየት እና
የማዯግ የብዙ አስርተ አመታት ሌምዲቸውን በማካፇሌ
ቤተሰቦቻቸውን እና ማህበረሰባቸውን መዯገፌ ይችሊለ፡፡

ይህ መረጃ ዩኤንኤድስ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ካዘጋጀው በራሪ ወረቀት ላይ ተወስዶ በቀጥታ ወደ አማርኛ የተተረጐመ ነው፡፡
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የኮቪዴ-19 ህክምና


በአሁኑ ወቅት በምርምር ሊይ
የሚገኘው የኮቪዴ-19 ህክምና
ብዙ ሙከራዎች እየተዯረጉ ሲሆን
የኤች.አይ.ቪ መዴሃኒት ሇኮቪዴ
ህክምና ጠቃሚ እንዯሆነ ሇመወሰን
ክሉኒካዊ ሙከራዎች እየተዯረጉ
ይገኛለ፡፡ ላልችችም ብዙ ተስፊ
ሰጪ ህክምናዎችም በተዯራጀ
መሌኩ እየተሞከሩ ይገኛለ፡፡
እነዚህ ሙከራዎች ስሊሊሇቁ
የኤች.አይ.ቪ
መዴሃኒትም ሆነ ላልች
በምርምር ሊይ ያለ
መዴሃኒቶች ኮቪዴ-19ን
ሇማከም ያስችሊለ ሇማሇት
ጊዜው በጣም ገና ነው፡፡

በኮቪዴ-19 ስርጭት ወቅት
ጭንቀትን መቋቋም
በችግር ወቅት ማዘን፣ መጨነቅ፣ ግራ መጋባት፣ መፌራት እንዱሁም መቆጣት
የሚጠበቅ ነው፡፡
ከሚታመኑ ሰዎች ጋር ማውራት ይረዲሌ፡፡ ከጓዯኞቻችሁ እና ከቤተሰባችሁ ጋር
ተገናኙ፡፡

ቤት መቆየት ካሇባችሁ ጤናማ አኗኗር ይኑራችሁ፡፡ ሇምሳላ፣ ጥሩ መመገብ፣ በቂ
እንቅሌፌ፣ የሰውነት እንቅስቃሴ እና ከምትወዶቸው ሰዎች ጋር ቤት ውስጥ እና
ከላልች ቤተሰቦቻችሁና ከጓዯኞቻችሁ ጋር ማህበራዊ ግንኙነት በስሌክ ወይም
በኢሜይሌ ማዴረግ፡፡

በማጨስ፣ መጠጥ በመጠጣት ወይም አዯንዛዥ ዕጽ በመጠቀም ስሜታችሁን
ሇመቆጣጠር አትሞክሩ፡፡
በጣም ከተጨነቃችሁ ከጤና ባሇሙያ ወይም የምክር አገሌግልት የሚሰጡ
ሀኪሞችን አማክሩ፡፡ አካሊዊ እና ስነ ሌቦናዊ ጫና ሲሰማችሁ የት መሄዴ
እንዲሇባችሁ እወቁ፡፡

ትክክሇኛ መረጃ አግኙ፡፡ ያሇብዎትን ተጋሊጭነት በትክክሌ ሇማወቅ እና ተገቢውን
ጥንቃቄ ሇማዴረግ መረጃዎችን ያሰባስቡ፡፡ ተዓማኒነት ያሊቸውን የመረጃ ምንጮችን
ሇምሳላ 8335 ወይም 952 በመዯወሌ ወይም ከአካባቢያቹ የሚገኙ ጤና
ተቆማትን ይጠይቁ፡፡ በተጨማሪም የአሇም ጤና ዴርጅት ዴረ-ገጽ ይከታተለ፡፡

ከቤተሰብዎ ጋር በመሆን በሚዱያ የሚተሊሇፈትን መረጃዎችን በመከታተሌ
የሚያሳሌፈትን ጊዜ በመገዯብ ጭንቀት እና ብስጭትን ይቀንሱ፡፡

ከባሇፈት የህይወት ገጠመኞቻችሁ ችግሮችን ሇመቋቋም የተጠቀማችሁትን ዘዳዎች
በመጠቀም በዚህ ወረርሽን የሚሰማችሁን ስሜት ሇመቋቋም ተጠቀሙበት፡፡

ይህ መረጃ ሲ.ዲ.ሲ. በእንግሊዝኛ ቋንቋ ካዘጋጀው በራሪ ወረቀት ላይ ተወስዶ በቀጥታ ወደ አማርኛ የተተረጐመ ነው፡፡
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የኤስ.ኤም.ኤስ/ዋትስ አኘ መሌዕክቶች
ከዚህ ቀጥል የተቀመጡት ምሳላዎች ሇተሳታፉዎች በመሌዕክት የሚሊኩ ጥያቄዎች ናቸው፡፡ ትክክሇኛ መረጃ እና መዯረግ ያሇባቸውን
የሚገሌጽ አጭር እና ቀሊሌ የሆኑ መሌዕክቶችን በመፌጠር ይሊኩሊቸው፡፡

እጃችሁን እንዯ አሇቃ(ሀሊፉነት ሊይ እንዲሇ ሰው) ረጋ ብሊቹ ታጠቡ! እጃችሁን ስትታጠቡ በሳሙና እና በንፁህ ውሃ ቢያንስ ሇ2ዏ ሰከንዴ
እሹት፡፡ ሰከንደን ሇመቁጠር እንዯረዲችሁ ኮረና ኮረና ተዘጋጅቶሌሻሌ ውሀና ሳሙና የሚሇውን ሁሇት ጊዜ በመዘመር ታጠቡ፡፡
ከታጠባችሁ በኋሊ እጃችሁን በንፁህ ፍጣ በመጥረግ ወይም በአየር ሊይ በማራገፌ አዴርቁ፡፡

እእእእእንንንንንንጢጢጢሼሼሼ! ጀርሞች እንዲይሰራጩ ስታስለ ወይም ስታስነጥሱ በክርናችሁ ውስጥ አስነጥሱ ወይም አስለ፡፡
በክርናችሁ ውስጥ በምታስለበት ፍቶ አንሱና ሇጓዯኞቻችሁ ሊኩሊቸውና ሇምን አስፇሊጊ እንዯሆነ ንገሯቸው፡፡

ማዘን ወይም መጨነቁ ያሇ ነው! እናንተ ማዴረግ የምትችለት ነገሮች ሊይ አተኩሩ፡፡ ሇምሳላ፣ እጃችሁን ቶል ቶል መታጠብ እና ቤት
መቆየት፡፡ ጓዯኞቻችሁንና ዘመድቻችሁን በስሌክ ወይም በመሌዕክት አግኙአቸው፡፡ ብቻዎትን አይዯለም!

ሰዎች በአንዴ ሰዓት ጊዜ ውስጥ 23 ጊዜ ፉታቸውን እንዯሚነካኩ ታውቃሇችሁ?! በጣም ብዙ ነው፡፡ እጃችንን ሳንታጠብ ፉታችንን
መነካካት ሇኮቪዴ-19 ያጋሌጠናሌ፡፡ ፉታችሁን ሳትነኩ ሇአንዴ ዯቄቃ ሇመቆየት ሞክሩ፡፡ በመቀጠሌ ሇአንዴ ሰዓት ሞክሩ፡፡

5 ጊዜ በጥሌቀት ሇመተንፇስ ሞክሩ፡፡ የበሇጠ ሇመረጋጋትና ትኩረት ሇመሰብሰብ ይረዲችኋሌ፡፡

ይህን ማዴረግ እንችሊሇን! ስሇ አካሊዊ ርቀትና እጃችን ስሇመታጠብ (ብዙ ጊዜ!)መንግስት የሚሰጠውን መመሪያ በመከተሌ እርስ
በእርሳችሁ ተረዲደ፡

እውቀት (መረጃ) ሀይሌ ነው! ስሇ ኮቪዴ-19 ተጨማሪ መረጃ ከአሇም ጤና ዴርጅት ሇማግኘት “hi” በማለት በስልክ ቁጥር
+41798931892 ሊይ መሌዕክት ይሊኩ፡፡
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