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መረጃ ሰለ ኮሮና ቫይረስ(COVID-19) 

 

ርቀትን የመጠበቅ መርህዎች 

 
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል 
የአልበርታ ነዋሪዎች ማድረግ ያለባቸው ወሳኝ ነገር ንፅህናን መጠበቅ ነው። 
ወደ ሕብረተሰቡ ስንቀላቀል ርቀትን መጠበቅ ከሕብረተሰ ጋር መገናኘትን 
መቀነስ በሽታውን ለመቀነስ ይረዳል። 

 

 ርቀትን መጠበቅ ማለት ምንድ ነው? 

• ርቀትን መጠበቅ የሚያካትታቸው ሂደቶች የሚቀርቡህን ሰዎች ቁጥር 
መገደብ ። 

• ይህ ማለት ግን መገለል ማለት አይደለም ።እቤት ውስጥ መቀመጥ 

አይጠበቅብህም  ነገር ግን ከሰዎች ጋር ያለህን ቅርበት ማቆም አለብህ። 

ጎረቤት ወይም ፓርክ መሄድ ይበረታታል ር ቀቱን እስከ ጠበቅክ ጊዜ ድረስ። 

• ምግብ መሸጫ ፣ሀኪም ቤት  እና ልላ አስፈላጊ ቦታ ሂድ ነገር ግን በአንተ ና 

በሌላው ሰው መካከል ያለውን ርቀት ቢያንስ 2ሜትር ወይም 6 እርምጃ 
መሆን አለበት ። 

• በኮሮና ቫይረስ መያዝን ለመቀነስ፤መልክትን ለመቀበል ከቤት ወጥተን 
የምንሄድበትን ጊዜ ቁጥር መቀነስ። 

አሳንሰር የመጠቀም ሰነ ምግባር 

 መተፋፈግን ቀንስ። ወይም ቀጥሎ የሚመጣውን አሳንሰር 
ጠብቅ። 
• ሳልህን ሸፍን። 

• .ቁልፍ ከነካህ በኋላ ፊትህን እንዳትነካ። 

• .አሳንሰር ውስጥ በአንድ ጊዜ ከሶስት ሰው በላይ እንዳይገባ። 
 

• ከአሳንሰሩ ከወጣህ በኋላ እጅህን በደንብ በ ሳሙና ወይም በሳንታዘር 
ታጠብ። 

 

የምግብ  ግብይት 

• .ምግብህን በቀጥታ ኢንተርኔት እዘዝና ተቀበል። 

• ይህን ማድረግ ካቃተህ ሰው በማይበዛበት ጊዜ በጠዋት በአንደኛ  ወይም 
ማታ መቶ መገብየት። 

• የምግብ  መገብያ ቦታ ላይ እጅ መያዣ ጋሪ እና ቅርጫት ጠርገህ ተጠቀም  

በተጨማሪም እጅህን ከመንካትሀ በፊት እና ኋላ አፅዳ። 

• ከተቻለ ለክፍያ በራስህ መክፈል ሞክር /እራስህ ክፈል. 

  ሕዝብ መጓጓዘዣ 

• ሳልህን ሸፍን። 

• .ሳልህን ሸፍን። 

• ቁልፍ ከነካህ በኋላ ፊትህን እንዳትነካ። 

• በተቻለ መጠን በአንተ እና በሌላው ተሳፋሪ መሀል ያለውን ርቀት ጠብቅ። 
• ወጥተህ በምትሄድበት ጊዜ እጅህን በሳንታዘር አፅዳ። 

 

  አነሰተኛ የሕብረተሰብ ስብሰባ 
• ዘመድ ጥየቃ ፓርቲ ማዘጋጀትን ወደ ሌላ ጊዜ መሸጋገር ወይም ሀሳቡን 
መተው። 

• ከቤተሰብ ውስት በፀና የሚታመም ካለ ለበሽታው ተጋላጭ ስለሚሆን 

ይህን የምንወድ ቤተሰብ ታሳቢ በማድረግ እና ችግሩን ለመቀነስ ቤት 

መቀመጥ ይመረጣል።   
የሰውነት ሙቀት እና ሳል ካለህ የትም ሰው ሚሰበሰብበት አትሂድ ምንም እንኳ ነ 
ምልክቱ ቀላል የጉንፋን ቢሆንም። 
 
መገናኘት ግዴታ ከሆነ 

 

• እንግዳ ሲመጣ የሚጠቀምበት ሰንታየዘር ይኑር። 

• ተደጋግሞ የሚነካን ቦታ በፀረ-ተባይ ማጽዳት ከስብሰባው በፊት እና ኋላ (የበር 
እጀታን ፣ማብሪያ እና ማጥፊያን የሽንት ቤት ቧንቧን ወዘተ ማፅዳት። 
• ምግብ የምንጠቀምበት ዕቃ ወዲያው ተጠቅመን የምንጥለው 

ቢሆን ይመረጣል። 

 

    ሆቴሎች /የምግብ/ቡና መሸጫ/የምግብ /እና የመጠጥ 
መሸጫዎች 

• በሕዝብ መሰብሰቢያ ቦታ መገናኘትን አቁም። 
 

መገናኘት ካስፈለገ፡ 

• ከመጠጣት፣ ቁርስ /ማቆያ ከመቅመስ በፊት እና ከምግብ በኋላ እጅህ በሳንታይዘር 
ይፅዳ ። 

• በመመገቢያ ዕቃ ተጠቀሙ (በእጆ የሚያዙ ምግቦችን እንደ  ሳንዱች  

የመሳሰሉ ነገሮችን  አትጠቀሙ። 

• ሁለት ሜትር ርቀት በራስህ እና በሌላ ሰው (ደንበኛህ)መካከል ያለን ርቀት 
ጠብቅ። 

• የምግብ ጨርቅ ተጠቀም ለመነስነስ ቅመም (ከቻፕ፣ጨው እና ቃሪያ 

ተጠቀም) 

• ያልተከደነ ዕቃ ውስጥ ያለን ኦቾሎኒ እና ከረሜላ አትብላ። 

• የውሀ መጠጫ ዕቃ እና የምግብ መብያ ዕቃን በጋራ አትጠቀሙ። 
• ምግቦን የሚመገቡበትን ሁኔታ ታሳቢ ያድርጉ ከቤት ይዘው መሄድ በመኪና 
ሠርተው ከሚያከፍሉ መቀበልን። 

 
 

 

 

 


