
ስለኮሮና ቫይረስ የተሰጠ ጠቃሚ መረጃ  
 
የእንግሊዝ መንግስት የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19)  ስርጭትን ለመግታት እና የሰዎችን ጤንነት 
ለመጠበቅ ያስችል ዘንድ መመሪያ አዉጥቷል። 
 
ማድረግ ያለባችሁ፡ 

● ቤት ዉስጥ ቆዩ 
● ከቤት ዉስጥ መዉጣት ያለባችሁ ለአስፈላጊ ምግቦች፣ ለህክምና አገልግሎት፣ ለአስፈላጊ 
ስራ እና በቀን ውስጥ አንድ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለመስራት ነዉ 

● ከሌሎች ሰዎች በሁለት ሜትር (6ጫማ) ራቁ  
● ቤት እንደገባችሁ እጃችሁን ታጠቡ –  ይህንን ቢያንስ ለሃያ ሰከንድ አድርጉት 

  
የበሽታዉ ምልክት ባይታይባችሁም ቫይረሱን ልታስተላልፉ ትችላላቹ። እነዚህ ምልክቶች 
ከታዩባችሁ ከቤታችሁ እንዳትወጡ 

● ከፍተኛ ትኩሳት – ይህ ማለት ደረታችሁ ወይም ጀርባችሁ ሲነካ የሚያተኩስ ከሆነ ነዉ 
● አዲስ የማያቋርጥ ሳል – ይህ ማለት ከአንድ ሰአት በላይ በጣም ማሳል ፣ ወይም በሃያ 
አራት ሰአት ዉስጥ 3 ወይም ከዛ በላይ ጊዜ ለረጅም ሰአት የማሳል ምልክቶች ካሳዩ ነዉ 
(ሌላ ጊዜ የሚያስሎት ከሆነ ይህ ከተለመደዉ በላይ የባሰ ሊሆን ይችላል) 

 
ከቤት መዉጣት የምትችሉት፡ 
 

● አስፈላጊ ነገሮችን ለመግዛት 
● ለአስፈላጊ ጉዳይ ወደ ፋርማሲ ለመሄድ (ወደ ዶክተሮ ሰርጀሪ ወይም ሆስፒታል ቀደም 
ብለዉ ሳይደዉሉ አይሂዱ) 

● ስራ ለመስራት (ከቤት ሆኖ በፍጹም መሰራት የማይችል ከሆነ) 
● በቀን አንድ ጊዜ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ቤት ዉስጥ ካሉ ሰዎች ጋር ወይም በግሎት 
ያድርጉ (በቤቶት አቅራቢያ የእግር ጉዞ፣ ሩጫ ወይም ሳይክል ያድርጉ) 

 
 
ማህበራዊ መራራቅ መኖር አለበት፡ 

● የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ምልክት ከሚታይባቸዉ ሰዎች ራስን ማራቅ ያስፈልጋል። 
እነዚህ ምልክቶች ሃይለኛ ትኩሳት እና/ወይም አዲስ እና የማያቋርጥ ሳልን ያካትታል 

● የህዝብ መጓጓዣ አግልግሎቶችን በጣም አስፈላጊ ካልሆነ በቀር አለመጠቀም 
● ከሁለት ሰዎች በላይ የሚገኙበት ስብሰባዎችን አለመካፈል  

 



● ከጓደኛ እና ከቤተስብ ጋር አለመሰብሰብ። ለመገናኘት የርቀት ቴክኖሎጂን ማለትም ስልክ፣ 
ኢንተርኔትን እና ሶሻል ሚዲያን መጠቀም 

● ዶክተሮን ወይም ሌላ አስፈላጊ አገልግሎት ለመጠቀም ስልክ ወይም ኢንተርኔትን 
መጠቀም 

 
መኖሪያ 

● የመኖሪያ ድጎማ (ሃዉዚንግ ቤኔፊት) የምትቀበሉ ከሆነ ይህ እንዳለ ይቀጥላል 
● የግል ኪራይ ቤት የምትኖሩ ከሆነ የቤቱ አከራይ ለሚቀጥሉት ሶስት ወራት ማስወጣት 
አይችልም 

 
የነፍስወከፍ ድጎማ (ዌልፌር ቤኔፊት) 

● ያስገቡት የይገባኛል ጥያቄ (ክሌም) ካለ ወደ ጆብ ሴንተር ፕላስ ለመፈረም ወይም የስራ 
አሰልጣኞን ለማግኘት መሄድ የለቦትም 

● ስለአዲሱ ይገባኛል ጥያቄዎ መረጃ ከፈለጉ በስልክ ቁጥር 0800 3285644 ወይም 
ጥያቄዎን በጆርናሎ ላይ ያስፈሩ እና ዲደብሊዉፒ (DWP) ይደዉልሎታል 

● ለዩኒቨርሳል ክሬዲት ላስገቡት አዲስ የይገባኛል ጥያቄ (ክሌም) ማስረጃ ካስፈለጎት በስልክ 
ወይም በዲጅታል ጆርናሉ በኩል እርዳታ ያደረግሎታል 

ቤት ዉስጥ መቆየት ካለቦት እና እርዳታ ከፈለጉ 
እርዳታ ካስፈለጎት በስልክ ቁጥራችን 01642 729777 መደወል ይችላሉ ፣ በሳምንት ሰባት ቅናት 
(ከ 9am እስከ 5pm) ወይም በኢሜል elpboro@middlesbrough.gov.uk ማግኘት ይችላሉ። 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ይህ መረጃ እስከ አፕሪል 2 ፣ 2020 ድረስ ልክ ነዉ 

ለተጫማሪ መረጃ ዌብሳይታችንን ይጎብኙ፡ http://www.middlesbrough.gov.uk 
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LANGUAGE: AMHARIC 

 
 

 

 


