ብዛዕባ ናይ COVID-19 መርመራ እንታይ
ክትፈልጡ ከምዘድልየኩም

1

መርመራ ብኸመይ ይካየድ፧
መርመራ ክካየደሎም ዝደልዩ ዘለዉ ሰባት መጀርመርታ ምስ ሓኪሞም ርክብ
የካይዱ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ምልክታት ሕማም ናይ COVID-19 ዘለዎም ሰባት፡ ከም
ረስኒ፡ ሰዓል፡ ወይ ሕጽረት ምስትንፋስ ዝኣመሰሉ ዘለዎም ቀዳምነት ይውሃቦም።

ናብ ሓኪም ምብጻሕ
ሰባት ብኣካል ወይ ብተሌፎን
ብሓኪሞም ናይ COVID-19 ገምጋም
ይካየደሎም (ረስኒ፡ ሰዓል፡ ሕጽረት
ምስትንፋስ)።
ኣብቲ ናይ Washington State
Department of Health (ክፍሊ ጥዕና
ናይ ክፍለሃገር ዋሽንግተን) ናይ
መርመራ መምርሒ ብምምርኳስ፡ እቲ
ሓኪም መርመራ ምክያድ ዝክኣል
እንተኾይኑ ይውስን።

ናይ ኣፍንጫ ናሙና ይውሰድ
እንተድኣ እቲ ሓኪም ናይ COVID-19
ከምዘድሊ ወሲኑ፡ እቲ ሓኪም ናይ
ኣፍንጫ ናሙና ክወስድ እዩ ወይ ነቲ
ተሓካሚ ብዛዕባ ከመይ ገይሩ ባዕሉ
ናሙና ከምዝወስድ ክመርሖ እዩ።

ናሙና ናብ ላባራቶሪታት ይስደድ
እቲ ናሙና ዝሓዘ ናይ መርመራ ከረጺት
ብድሕሪኡ ንኽግምገም ናብቲ ላባራቶሪ
ይስደድ።

ናይ ላባራቶሪ ውጽኢት ናብ ተሓካሚ
ይምለስ
እንተድኣ እቲ ናይ መርመራ ውጽኢት
ኣወንታዊ/ሓማም ከምዘሎ ዘርኢ
ኮይኑ፡ ናይቲ መርመራ ውጽኢታት ናብ
Public Health — Seattle & King
County (ህዝባዊ ጥዕና — ስያትልን
ኪንግ ካውንትን) ይሕበሩ።
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መርመራ ብኸመይ ይረክብ፧
መጀርመርታ፡ መርመራ ነቶም ምልክታት ሕማም ዘለዎም ጥራይ እዩ
ዝምከር። እንተድኣ ምልክታት ሕማም ናይ COVID-19 ኣለውኹም ኮይኖም፡
ከመይ ገይርካ መርመራ ትረክብ ኣብ ንስኻ መን ኢኻ እዩ ዝምርኮስ። ናይ
ቀዳምነት ጉጅለታት፡ ከም ቀዳሞት ወሃብቲ ግብረመልሲ፡ ሰራሕተኛታት
ክንክን-ጥዕና፡ ከምኡ ድማ እቶም ኣብ ዝተጨቓጨቐ ኣከባቢታት ከም
መዕቆቢ ማእከላትን ናይ ነዊሕ እዋን መሳለጥያታት ናብዮትን ዝቕመጡ
ዝኣመሰሉ፡ ካብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ዝተፈልዩ መንገድታት ናይ ምርካብ
መርመራ ኣለዎም ብሰንኪ ዘለዎም ዝለዓለ ስግኣተ-ሓደጋ።

ናይ መጀመርታ ወሃብቲ ግብረመልሲ
ናይ መጀመርታ ወሃብቲ ግብረመልሲ፡ ከም መኮንናት
ፖሊስን ሰራሕተኛታት ህጹጽ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን
ዝኣመሰሉ፡ እንተድኣ ናይ COVID-19 ምልክታት ሕማም
ኣለዎም ኮይኑ ንናቶም ናይ ጥዕና በዓል መዚ ክሕብሩ
ኣለዎም። ንቕልጡፍ መርመራ ዝኾኑ ፍሉያት ምድላዋት
ክካየዱ እዮም ምእንቲ ናይ መጀምርታ ወሃብቲ
ግብረመልሲ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ክምለሱ ክኽእሉ።

ሰራሕተኛታት ክንክን-ጥዕና
ሰራሕተኛታት ክንክን-ጥዕና እንተድኣ ናይ COVID19 ምልክታት ሕማም ኣለዎም ኮይኑ ንናይ
ሰራሕተኛ ኣገልግሎታት ጥዕና ክነግርዎ ኣለዎም፡
ንሱ መርመራ ከዳልወሎም ኣለዎ።

ኣብ ዝተጨቓጨቐ ኣከባቢታት ዝነብሩ ወይ
ዝሰርሑ ሰባት
ኣብ ልዑል ስግኣተ-ሓደጋ ዘለዎም ዝተጨቓጨቐ
ኣከባቢታት ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ሰባት፡ ከም
ናይ ነዊሕ እዋን መሳለጥያታት ናብዮት ወይ ናይ
ገዛ-ኣልቦ ኣገልግሎታት ዝኣመሰሉ፡ ንእኦም
ዝተሓዝኡ ኣገልግሎታት ጥዕና ኣለውዎም
ንሳቶም ነቶም ናይ COVID-19 ምልክታት
ሕማም ዘለዎም ሰባት ውሑስ መርመራን
ደገፍን ክረኽቡ ክሕግዝዎም ይኽእሉ።

ሓሚሞም ዘለዉ ሰባት
እንተድኣ ኣብ ሓደ ካብዞም ጉጅለታት እዚኦም
ዘይትምደቡ ኾይንኩም ግን ከኣ ናይ COVID19 ምልክታት ሕማም ኣለኩም እንተኾይኑ፡
ብኽብረትኩም ንሓኪምኩም ደውልሉ።
ዋላ’ውን ሓኪምኩም መርመራ ዘየካይዱ
እንተሃለዉ፡ ብዛዕባ ምልክታትኩም ምሳኹም
ክዘራረቡን ከምኡ ድማ መርመራን ክንክንን
ኣብ ምርካብ ክሕግዝኹምን ይኽእሉ።

እዚ ኢንፎግራፊክ (ስእላዊ መግለጺ) እዚ ኣብ ዕለት ሚያዝያ 7, 2020
እዩ ተዳልዩ። እቲ ኢንፎግራፊክ (ስእላዊ መግለጺ) ክልወጥ ይኽእል እዩ፥
ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ ናይ COVID (ኮቪድ) መርበብ-ሓበሬታና ብጽሑ፥
www.kingcounty.gov/covid
እንተድኣ ብዛዕባ COVID-19 ሕቶታት ኣለውኹም ኮይኖም፡ ነቲ
King County Coronavirus Call Center (ናይ ኪንግ ካውንቲ
ማእከል ጻውዒት ተሌፎን ኮሮናቫይረስ) ኣስተርጎምቲ ኣለውዎ።
ኣስተርጓሚ ንምሕታት፡ ናብ 206-477-3977 ደውሉ።

