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ምን ይደረግ… እርምጃ ያስፈልጋል እንደገና ወደ ትምርት ቤት…

…ልጄ የ COVID-19 (ኮሮናቫይረስ) 

ምልክቶች አሉት*

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• ልጅ ምርመራ ማድረግ አለበት

• የሙከራ ውጤትን በሚጠብቁበት ጊዜ 

መላው ቤተሰብ ራሱን ማግለሉ

• ስለፈተና ውጤቶች ወዲያውኑ ለት / ቤት 

ያሳውቁ

…ምርመራው አሉታዊ ነው ፣ ህጻኑ ለ 48 

ሰዓታት ምንም ትኩሳት የለውም እና ህፃኑ 

ጥሩ ስሜት አለው

…ልጄ ለ COVID-19 (ኮሮናቫይረስ) 

አዎንታዊ ምርመራ ያደርጋል

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• ምልክቶቹ * ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ 

ቢያንስ ለ 10 ቀናት ልጅ ራሱን ማግለል 

(ወይም ምልክቶቹ ከሌሉ ከፈተናው ቀን)

• ስለፈተና ውጤቶች ወዲያውኑ ለት / ቤት 

ያሳውቁ

• ምልክቶች ከጀመሩበት ቀን አንስቶ 

መላው ቤተሰብ ለብቻ ለብቻው ለ 14 

ቀናት (ወይም ምንም ምልክት ከሌለው 

ከሙከራ ቀን) - ምንም እንኳን አንድ ሰው 

በእነዚህ 14 ቀናት ውስጥ አሉታዊ ምርመራ 

ካደረገ

…ከ 10 ቀናት በኋላ አንድ ጊዜ ልጅ ጥሩ 

ስሜት ይሰማው እና ቢያንስ ለ 48 ሰዓታት 

ትኩሳት-አልባ ነበር

ሳል ቢኖራቸውም ከ 10 ቀናት በኋላ ወደ 

ትምህርት ቤት መመለስ ይችላሉ ፡፡ 

ማሽተት ካልቻሉ ተመልሰው መምጣት 

ይችላሉ ፡፡ መቅመስ ካልቻሉ ተመልሰው 

መምጣት ይችላሉ ፡፡ ኢንፌክሽኑ ከጠፋ 

በኋላ እነዚህ ምልክቶች ለብዙ ሳምንታት 

ሊቆዩ ይችላሉ.

…በቤቴ ውስጥ የሆነ ሰው COVID-19 
(coronavirus) ምልክቶች አሉት*

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• ምልክቶች ያሉት የቤት አባል ምርመራ 

ማድረግ አለባቸው

• የሙከራ ውጤትን በሚጠብቁበት ጊዜ 

መላው ቤተሰብ ራሱን ማግለሉ

• ስለፈተና ውጤቶች ወዲያውኑ ለት / ቤት 

ያሳውቁ

…የቤት አባል ምርመራው አሉታዊ ሲሆን 

እና ልጅ የ COVID-19 ምልክቶች ከሌለው 

*

…ከቤተሰቤ ውስጥ የሆነ ሰው ለ 

COVID-19 (ኮሮናቫይረስ) አዎንታዊ 

ምርመራ አድርጓል

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• ምልክቶች ከጀመሩበት ቀን አንስቶ 

መላው ቤተሰብ ለብቻ ለብቻው ለ 14 

ቀናት (ወይም ምንም ምልክት ከሌለው 

ከሙከራ ቀን) - ምንም እንኳን አንድ ሰው 

በእነዚህ 14 ቀናት ውስጥ አሉታዊ ምርመራ 

ካደረገ

…ምንም እንኳን በ 14 ቀናት ውስጥ 

አሉታዊ ምርመራ ቢያደርጉም ልጅ ራሱን 

ማግለል 14 ቀናት ሲያጠናቅቅ

ምልክቶች ቢያንስ አንዱን ከፍ ያለ የሙቀት መጠን ያካትታሉ; አዲስ የማያቋርጥ ሳል; ወደ ማሽተት ወይም 

ጣዕምዎ ስሜት ማጣት ወይም መለወጥ።

ተጨማሪ መረጃ nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/symptoms
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ምን ይደረግ… እርምጃ ያስፈልጋል እንደገና ወደ ትምርት ቤት…

…NHS Test and Trace ልጄ የተረጋገጠ የ 

COVID-19 (የኮሮናቫይረስ) ጉዳይ ‹የቅርብ 

ግንኙነት› መሆኑን ለይቷል

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• ህጻን ለ 14 ቀናት ራሱን ማግለል (NHS Track 
and Trace ምክር) - በእነዚያ 14 ቀናት ውስጥ 

አሉታዊ ምርመራ ቢያደርጉም።

• እነሱም ‘የቅርብ ግንኙነት’ ካልሆኑ በስተቀር 

የተቀሩት ቤተሰቦች ራሳቸውን ማግለል 

አያስፈልጋቸውም

…ምንም እንኳን በእነዚህ 14 ቀናት ውስጥ 

አሉታዊ ምርመራ ቢያደርጉም ልጁ ራሱን 

ማግለል 14 ቀናት ሲያጠናቅቅ

…እኛ / ልጄ ተጉዘናል እናም የኳራንቲን የተወሰነ 

ጊዜ አካል ሆኖ ራሱን ማግለል አለብን

• በጊዜ ገደብ ውስጥ ያልተፈቀደ ፈቃድ 

አይወስዱ

• ጉዞ ሲያስይዙ የኳራንቲን ፍላጎቶችን እና የ 

FCO ምክሮችን ከግምት ያስገቡ

• በተሳትፎ መመሪያ መሠረት ለትምህርት ቤቱ 

መረጃ ይስጡ

የኳራንቲን አገልግሎት ከሚፈለግበት ቦታ 

መመለስ-

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• መላው ቤተሰብ ለ 14 ቀናት ራሱን ማግለል -

በእነዚያ 14 ቀናት ውስጥ አሉታዊ ፈተና 

ቢገጥማቸውም

…በእነዚያ 14 ቀናት ውስጥ አሉታዊ ምርመራ 

ቢያደርጉም ለልጁ የ 14 ቀናት የኳራንቲን ጊዜ 

ሲጠናቀቅ

…ልጄ መነጠል እንዳለበት ከህክምና / ኦፊሴላዊ 

ምንጭ ምክር አግኝተናል

• ልጅ ትምህርት ቤት መከታተል የለበትም

• የተሳትፎ መኮንን / የአርብቶ አደር ቡድን 

እንደመከረው ትምህርት ቤቱን ያነጋግሩ

• ገደቦች እንደተነሱ እና መከላከያ እንደገና 

ለአፍታ እስኪቆም ድረስ እስኪነገርዎት ድረስ ልጅ 

ጋሻ መሆን አለበት

…ትምህርት / ሌሎች ኤጀንሲዎች ገደቦች 

እንደተነሱ እና ልጅዎ እንደገና ወደ ትምህርት ቤት 

መመለስ እንደሚችል ሲያስታውቁዎት

…. ለ COVID -19 (ኮሮናቫይረስ) ምርመራ ማን 

ማግኘት እንዳለበት እርግጠኛ አይደለሁም

• የበሽታ ምልክት * ያላቸው ሰዎች ብቻ ምርመራ 

ማድረግ ያስፈልጋቸዋል

• የበሽታ ምልክት የሌለባቸው ሰዎች አዎንታዊ 

ምርመራ የሚያደርግ ሰው ‘የቅርብ ግንኙነት’ 

ቢሆኑም እንኳ ምርመራ እንዲያደርጉ አይመከሩም

…ከላይ ያሉት ሁኔታዎች ሲሟሉ

በቤትዎ ውስጥ ያለ ማንኛውም ሰው የበሽታ ምልክት * ካለው ፣ ነፃ የ COVID-19 ሙከራን በ ላይ ይያዙ 

nhs.uk/coronavirusor call 119
ተጨማሪ መረጃ gov.uk/backtoschool


