
የአርሊንግተን ካውንቲ: የCOVID-19 ንክኪ ፍለጋ ደረጃዎች 

የተሻሻለበት 12/17/2020 

1)  የCOVID-19 ተያዥን በተመለከተ ለጤና መምሪያ የሚቀርብ የላብራቶሪና የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች ሪፖርት  

 
ላብራቶሪዎችና የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የCOVID-19 ተያዥን በተመለከተ ለጤና መምሪያ ሪፖርት ያቀርባሉ። የአርሊንግተን ካውንቲ እነዚህን 

ሪፖርቶች ካገኘ በኋላ “ንክኪ ፍለጋ” ተብሎ የሚጠራ አሰራር ይምራል። የጤና መምሪያ የCOVID-19 ምርመራ አያደርግም። የምርመራ መረጃ 

ለማግኘት https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing ን ይጎብኙ። 

2) ለተያዡ ቃለ መጠይቅ ማድረግ 

 

የአርሊንግተን ካውንቲ ጉዳዩ ከሚመለከተው (በCOVID-19 የተያዘ) ሰው ጋር ግንኙነት በማድረግ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ያቀርብለታል:  

• ስለታዩበት ምልክቶች እና ምልክቶቹ መቼ መታየት እንደጀመሩ 

• በጠቅላላው በ15 ደቂቃዎች ወይም 24 ሰዐት ጊዜ ውስጥ ከማን ጋር በ6 ጫማ ርቀት ውስጥ እንደተገናኙ (ምልክቶቹ መታየት ከመጀመራቸው 

ከ48 በፊት ጀምሮ ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት ማድረግ እስከሚያቆሙ ድረስ) - እነዚህ ሰዎች በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት 
ያደረጉ ሰዎች ናቸው 

• የበለጠ እንዲታመሙ ሊያደርጓቸው የቻሉ ነገሮች (ምሳ፡ ቀደም ሲል የነበሩ የጤና ሁኔታዎች) 

• ከሌሎች ሰዎች ጋር የበለጠ እንዲገናኙ ያደረጓቸው ነገሮች (ምሳ፡ የቅርብ ግንኙነት መኖር፣ ከሌሎች ሰዎች ጋር አብሮ መኖር፣ የመመገቢያ እቃዎችን 

በጋራ መጠቀም፣ ስራ) 

3) በበሽታው ለተያዘው ሰው ምክር መስጠት 

 

የአርሊንግተን ካውንቲ ሰራተኛ በበሽታው ለተያዘው ሰው የሚከተለውን ምክር ይሰጣል: 

• በሽታውን ወደ ሌሎች ሰዎች ማስተላለፍ የማይችልበት ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ከሌሎች ሰዎች ጋር አካላዊ ግንኙነት እንዳያደርግ (እራስን 

ማግለያ ጊዜ) 

• የቤት ውስጥ ጽዳት እና የግል ንጽህና አጠባበቅ መመሪያዎችን እንዲከተል (ምሳ፡ እጅ መታጠብ)  

• የ COVID-19 ምልክቶቻቸው ላይ ቁጥጥር ማድረግ  

• መጠነኛ የCOVID-19 ምልክቶችን በመደበኛ በካውንተር ላይ የሚወሰዱ መድሀኒቶች ማከም  

• ምልክቶቹ በጣም እየተባባሱ ከመጡ (በቅድሚያ በመደወል) ደህንነትን ጠብቆ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ እንክብካቤ ማግኘት  

• ከቤት ውስጥ መውጣት አስፈላጊ ከሆነ የፊት ጭምብል መልበስ  

4) በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ላደረጉ ሰዎች የሚደረግ ቃለ መጠይቅ 

 

በመቀጠል የአርሊንግተን ካውንቲ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች ፈልጎ ያገኛል። ሰራተኞች ለግለሰቦቹ በ COVID-19 
ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸው በማሳወቅ ለህመሙ በመጋለጣቸው ስጋት ላይ ምርመራ ያደርጋል። የስጋት ምርመራው በሚከተሉት 

ላይ የተመሰረተ ነው:  
• በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያደረጉበት ጊዜና የመቀራረብ መጠን (ማለትም በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ስጋቱ እንዲጨምር በሚያደርግ 

ቅርበት የበለጠ ጊዜ አብሮ ማሳለፍ)  

• በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የተደረገው ግንኙነት (ማለትም በበሽታው ከተያዘ ሰው አካል የሚወጡ ፈሳሾች የመያዝ ስጋቱን እንዲጨምር 

በሚያደርጉበት መልኩ የተደረጉ ከፍተኛ የአካል መነካካቶች ወይም ግንኙነት)  

• ሌሎች ተጨማሪ ምክንያቶች፣ ለምሳሌ ግንኙነት/ ንክኪ ያደረገው ሰው ስራ  

5) በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ላደረጉ ሰዎች የሚሰጥ ምክር 

 

በስጋቱ ላይ ምርመራ ከተካሄደ በኋላ ሰራተኞች በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ላደረጉት ሰዎች የሚከተለውን ምክር ይሰጣሉ:  

• በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር የቅርብ ግንኙነት/ ንክኪ ካደረጉበት ቀን ጀምሮ ለ14 ቀናት በቤት ውስጥ መቆየት (የኳራንታይን ጊዜ)  

• የቤት ውስጥ ጽዳት እና የግል ንጽህና አጠባበቅ መመሪያዎችን እንዲከተል (ምሳ፡ እጅ መታጠብ) 

• የ COVID-19 ምልክቶቻቸው ላይ ቁጥጥር ማድረግ  

• መጠነኛ የCOVID-19 ምልክቶችን በመደበኛ በካውንተር ላይ የሚወሰዱ መድሀኒቶች ማከም  

• ምልክቶቹ በጣም እየተባባሱ ከመጡ (በቅድሚያ በመደወል) ደህንነትን ጠብቆ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ እንክብካቤ ማግኘት  

• ከቤት ውስጥ መውጣት አስፈላጊ ከሆነ የፊት ጭምብል መልበስ  

6) ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው በበሽታው በተያዘ ሰው እና በበሽታው ከተያዘው ሰው ጋር ግንኙነት ባደረጉ ሰዎች ላይ ቁጥጥር ማድረግ 

 

 ሰራተኞች በበሽታው በተያዘው ሰው ላይ እና ከፍተኛ በበሽታው የመታመም ስጋት ባለባቸው በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ባደረጉ ሰዎች ላይ 
ቁጥጥር በማድረግ የሚከተሉትን ያደርጋሉ፡  

• ምልክቶቻቸው እየተሻሻሉ ወይም እየተባባሱ ስለመምጣታቸው ወይም መታየት ስለማቆማቸው 

• እራሳቸውን ከሌሎች ሰዎች አግልለው ለመቆየት ስላሉባቸው ችግሮች 

• ድጋፍ ለማድግ የሚያስችሉ የድጋፍ ምንጮችን ማቅረብ  

• ከኳራንታይን ወይም እራስን ማግለል ለመለቀቅ ዝግጁ መሆናቸው ላይ ምርመራ ማድረግ 

7) ከክልከላዎች/ ገደቦች ነጻ ማድረግ 

 ሰራተኞች እራስን ከማግለል ወይም ኳራንታይን ነጻ በሚያደርጉበት ጊዜ ምርመራ ያደርጋሉ። ነጻ ማድረጉ በጊዜ ርዝመት፣ ምልክቶቹ መታየት 
በሚያቆሙበት ጊዜ እና በሌሎች ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው።  

ግንኙነትን ፈልጎ ማግኛን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የእኛን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ይመልከቱ። 

https://health.arlingtonva.us/covid-19-coronavirus-updates/covid-19-testing
https://health.arlingtonva.us/contact-tracing-faq-covid-19/

