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ሓበሬታ ኮረናቫይረስ ፥  

ጽቡቕ ኣ ይስምዓን ን  ኣሎ።  ሕጂ እንታይ ይገ ብር፧  

1. እን ተድኣ  ከም ረስኒ ፡  ሰዓል ወይ ሕጽረት ምስትንፋስ  ዝኣመሰሉ ምልክታት ሕማም ኣ ልየ ምኹም፡  ብኽብረትኩም ናብ ናይ 

ስድራቤትኩም ዶክተር  ደውሉ።  

እቲ ዶክተር  ናይ ኮረናቫይረስ  መርመራ ዘ ድልየ ኩም እን ተኾይኑ  ክውስን  ይኽእል፡  እን ተድኣ  ዘ ድልየ ኩም ኮይኑ ፡  እቲ ዶክተር  

ናብ መርመራ ከመሓላልፈኩም ይኽእል።  

2. ካብ ናይ ቤት-ጽሕፈት ስራሕ ሰዓታት ወጻኢ፡  ናብቲ ኣ ገ ልግሎት ህጹጽ ሕክምናዊ ኣ ገ ልግሎት ብቑጽሪ  ተሌፎን  116 117 

ክትድውሉ ትኽእሉ።  

3. ነ ቶም ካብ ዶክተራትኩም ዝወሃብኹም መምርሒታት ተኸተልዎም።  

ኣ ገ ዳሲ፥  

- ከየ ፍለጥኩምን  ከይተሓተትኩምን  ናብ ናይቲ ዶክተር  ቤት-ጽሕፈት ኣ ይትኺዱ።  

- ክሳብ ተወሳኺ መብርሂ  ዝውሃ በኩም ኣብ ገ ዛ ኹም ወይ ክፍልኹም ጽንሑ።  

ምስ  ካልእ  ሰባት ዘ ለኩም ርክብ ናብ ዝተሓተ ኣውርድዎ።  

- ነ ቶም ናይ ጽሬት ሕግታት ስዓብዎም።  

4. እን ተድኣ  ኣብ ናይ ሓባር  መንበሪ  ገ ዛ  ትነ ብሩ ኾይንኩም፡  ነ ቲ ዝምልከቶ ሰራሕተኛ ናይቲ ኮማዊ ኣ ገ ልግሎት ብኡ ንብኡ 

ሓብሩ።  

5. ኣብ ገ ዛ  ናብ ውሸባ  ክትኣትዉ ኣ ለኩም፥  

- እን ተድኣ  ኣዚኹም ሓሚምኩም ከምኡ ድማ ምናልባት ብኮረናቫይረስ  ተለኺፍኩም እን ተሊኹም፡  ወይ 

- እን ተድኣ  ድሮ ኮረናቫይረስ  ከምዘ ለኩም ብመርመራ ተለሊኹም ኮይንኩም፡  ወይ 

- እን ተድኣ  ምስ  ዝተለኽፈ ሰብ ውልቃዊ ምትንኻፍ/ርክብ ነ ይርኩም።  

ኣብ ከምዚ ኲነ ት፡  ብኽብረትኩም ነ ቲ ሓፈሻዊ ኣ ዋጅ ናይቲ Landratsamtes Heilbronn (ቤት-ጽሕፈት ዲስትሪክት/ወረዳ 

ሀይልብሮን ) ብዛ ዕ ባ  ዘ ቤታዊ ውሸባ  ብጥንቃቐ ኣ ንብብዎ።  ነ ቶም ትእዛ ዛ ት፡  ጠለባትን  መምርሒታትን  ክትስዕ ብዎም ኣ ለኩም።  

ነ ቲ ሓፈሻዊ ኣ ዋጅ ኣብቲ ቀዳማይ ገ ጽ መርበብ ኡንተርነ ት ናይቲ ቤት-ጽሕፈት ዲስትሪክት/ወረዳ ኣብዚ ዝስዕ ብ ክትረኽብዎ 

ትኽእሉ  www.landkreis-heilbronn.de/informationen-zum-coronavirus.44148.htm።  

6. እን ተድኣ  ብዛ ዕ ባ  እቲ ኮረናቫይረስ  ዝኾኑ  ሕቶታት ኣ ለውኹም ኮይኖም፡  ነ ቲ ህጹጽ መስመር  ተሌፎን  ናይቶም ክሊኒ ካት SLK፡  

ናይቲ ምምሕዳር  ከተማ ከምኡ ድማ ናይቲ ዲስትሪክት/ወረዳ Heilbronn ክትረኽብዎም ትኽእሉ።  እቲ ህጹጽ መስመር  ተሌፎን  

መዓልታዊ ካብ ሰዓት 8 ቅ .ቀ ክሳብ ሰዓት 8 ድ.ቀ ብቑጽሪ  ተሌፎን  07131 4933333 ክርከብ ይኽእል።  

https://www.landkreis-heilbronn.de/informationen-zum-coronavirus.44148.htm

