
ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮረና ቫይረስ (COVID- 19) 
 
መንግስቲ ብሪጣንያ፡ ምእንቲ ሰባት ውሑሳት ክዀኑን ለብዒ ኮረና ቫይረስ (COVID-19) ከኣ 
ንኽግታእ ኢሉ መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። 
  
ክትፈልጦም ዘለካ: 
● ኣብ ቤትካ ኮፍ በል 
● መሰረታውያን ነገራት ከም እኒ፡ ምግቢ፡ ዘድልዩ መድሃኒታት፡ መሰረታዊ ስራሕን መዓልታዊ 
ምንቅስቃስን ምስ ዝህልወካ ጥራሕ ንደገ ውጻእ። 

● ካብ ካልኦት ሰባት 2 ሜትሮ (6ጫማ) ፍንትት በል። 
● ቤትካ ምስ ኣተኻ፣ ኣእዳውካ ተሓጸብ – እዚ ንኣስታት 20 ካልኦታት ግበሮ።  
 
ወላ ምልክታት ዘይብልካ ክነስኻ ነቲ ቫይረስ ከተላብዖ ትኽእል ኢኻ። እዞም ዝስዕቡ ምልክታት 
እንተሎካ፣ ካብ ቤትካ ኣይትውጻእ። 
● ብርቱዕ ረስኒ – እዚ ማለት ኣብ ኣፍልብኻ ወይ ሕቖኻ ክቱር ረስኒ ኣለካ። 
● ሓድሽ፡ ቀጻሊ ሰዓል– እዚ ማለት ልዕሊ ሰዓት ብብዝሒ ምስዓል- ወይ ከኣ 3 ወይ ልዕሊኡ 
ፍጻመ ሰዓል ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ይጐንፈካ።(እናሻዕ ሰዓል እንተለካ፣ ካብቲ ንቡር ሰዓል 
ዝገደደ ሰዓል እዩ ዝህልወካ)። 

 
ደገ በዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ጥራሕ ኢኻ እትወጽእ 
● መሰረታውያን ነገራት ክትሽምት  
● ፋርማሲ ክትከይድ ምስ እትደሊ(ናብ እንዳ ሓኪምካ ወይ ሕክምና (ሆስፒታል)፣ ደዊልካ 
ቈጸራ ከይሓዝካ ከይትኸይድ።) 

● ስራሕ (ኣብ ቤትካ ኰይንካ ክትዓዪ ዘይትኽእል እንተዀይንካ) 
● መዓልታዊ በይንኻ ወይ ምስ ስድራኻ ኰይንካ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ከተካይድ።(ጥቃ ቤትካ: 
ብኣእጋርካ ምጕዓዝ፡ ጕያ ወይ ብሽክለታ) 

 
ንገዛእ ርእስኻ ካብ ሰባት ገልላ: 
● ምስ ሓደ ምልክታት ኮረና ቫይረስ (Covid-19) ዘርእይ ሰብ ኣይትራኸብ። እዞም ምልክታት፡ 
ብርቱዕ ረስንን፡ ሓድሽ ወይ ቀጻሊ ሰዓልን የጠቓልሉ። 

● እንተተኻኢሉ፡ ዘየድሊ ህዝባዊ መጐዓዝያ ኣወግድ። 
● ካብ 2 ሰባት ንላዕሊ ኣይትተኣከብ። 
● ምስ ኣዕሩኽትኻ ኰነ ስድራኻ ኣይትተኣከብ። ካብ ርሑቕ ከራኽቡ ዝኽእሉ ኣካል ቴክኖሎጂ 
ዝዀኑ ከም ብዓል ቴለፎን፡ ኢንተርነትን ማሕበራውያን መራኸቢታትን ገይርኩም ክትራኸቡ 
ትኽእሉ ኢኹም። 

 



● ንዶክተርካ ኰነ ካልኦት ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ብመስመር ስልኪ (ተሌፎን) ወይ ኣገልግሎታት 
ቀጥታ መስመር (ኦንላይን) ተጠቒምካ ርኸቦም። 

 
መንበሪ: 
● ናይ ገዛ ሓገዝ እንተለካ፣ ከምቲ ልሙድ ክቕጽል እዩ። 
● ኣብ ብሕታዊ ገዛ ክራይ ትነብር እንተዀይንካ፣ ኣብዘን ዝቕጽላ ሰለስተ ኣዋርሓት፣ ኣከራይኻ 
ካብ ቤት ከውጽኣካ ፍቓድ የብሉን።  

 
ሓገዛት ማሕበራውያን ድሕነታት: 
● ጠለብ ኣቕሪብካ እንተለኻ፣ ንኽትክትም ወይ ክትፍርም ወይ ናይ ስራሕ ኣሰልጣኒ (work 

coach) ክትረክብ ኢልካ ናብ Job Centre Plus ምኻድ ኣየድልየካን እዩ። 
● ብዛዕባ ሓድሽ መመልከቻኻ ዝዀነ ሕቶ እንተለካ፣ 0800 3285644  ደውል ወይ ሕቶኻ ኣብ 

Journal ኣቐምጦ እሞ፣ DWP ክድውልልካ እዮም። 
● ኣብ Universal Credit፡ ከም መረጋገጺ ብዛዕባ ሓድሽ ጠለብካ ወይ መመልከቻካ፣  ብስልኪ 
ወይ ብመገዲ ኣሃዛዊ (ዲጂታላዊ) ዝዀነ Journal ክትድገፍ ኢኻ። 

 
ኣብ ቤትካ እንተለኻ፣ ሓገዝ ምስ እትደሊ 
ደገፍ እንተደሊኻ፣ 01642 729777  ብምድዋል፣ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙን (9 ቅድሚ ቀትሪ ክሳዕ 
5 ድሕሪ ቀትሪ) ወይ ኢመይል Helpboro@middlesbrough.gov.uk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ሓደ ነገር ኣስተብህል፡ እዚ ሓበሬታ ካብ ዕለት 2 ሚያዝያ፡ 2020 ኣትሒዝካ ቅኑዕ እዩ። ንዝያዳ 
ሓበሬታ መርበብ ሓበሬታና http://www.middlesbrough.gov.uk ተመልከት። 
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LANGUAGE: TIGRINYA 

 


