
Corona en zwanger - Tigrinya 
እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ግዜ እዚ ነብሰጾራት ንዘለዋ ደቀንስትዮ ዝተዳወለ እዩ::ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ጥንሲ 
ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋ ትሻቐሊ ከምዘለኺ ይርደኣና እዩ:: ስጋብ ሕጂ ብዝፈለጥናዮ ነብሰ ጾር ኣደ ዝኾነ ተወሳኺ 
ሽግራት ከምዘይመጻ: እቲ ዕሸል ውን በዚ ቫይረስ ከም ዘይጉዳእ እዩ ተበጺሑ ዘሎ::እንተኾነ ግን ኣብ ግዜ ሕርስን 
ጥንስን ብ ኮሮና ቫይረስ ክወርድ ዝኽእል ሳዕቤናት ንምቕናስ: ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ:: 
 
1- እንተ ደኣ ፎኪስ ጥርዓናት ሃሊኪ (ዓባይሰዓል / ምሕንጣስ) ገዛኺ ብምኻድ ኣብ ገዛኺ ጽንሒ:: 
 
2- ብተወሳኺ ዓባይሰዓል/ምሕንጣስ: ረስንን ትስዕልን እንተሊኺ ናብ መሕረሲትኪ ብምድዋል ክትገብርዮ ዘለኪ 
ምስኣ ተመያየጣ:: ረስኒ ማለት ሙቀት ኣካላት ካብ 38 ዲግሪ ሴንትግሬድ ንላዕሊ ክኸውን ከሎ እዩ:: እዚ ድማ ኣብ 
መቀመጫ ይዕቀን:: ዓቀን ረስኒ ቅድሚ ምንባብኪ ስጋብ ቢፕ ትብል ድምጺ ትሰምዒ ተጸበዪ:: ስለዚ ኩሉ ግዜ 
ቴርሞሜተር ኣብ ገዛ ከምዘላትኪ አረጋግጺ:: 
 
3- ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ንምጉዳል/ንምቕናስ :- 
A- ኢድኪ ብስሩዕ ተሓጸቢ 
B- ኣብ ትስዕልሉ ወይ ትሕንጥስሉ ብርኪ ኢድኪ ብምዕጻፍ ተጠቀሚ:: 
C- ሶፍት ኣዘውትሪ:: 
D- ብኢድ ሰላም ምባል ኣወግዲ:: 
E- ኣጋይሽ ኣይትዓድሚ ወይ ውን ኣይትብጽሒ:: 
F- መሕረሲትኪ ኣብ ትመጻሉ ጋሻ ከምዘይብልኪ ኣረጋግጺ:: 
 
4- ጥዕና ናይ መሕረሲትኪ ዝተረጋገጸ እዩ:: 
a- ብኢዳ ሰላም ኣይትብለክን እያ:: 
b- ሓፈሻዊ መርመራ እያ ትገብረልኪ:(ኣብ ከስዐ ዝስመዓኪ : ህርመት ልቢ ምስማዕ : ጸቅጥ ደም ምዕቃን) 
ዘኣመሰሉ:: 
c- ንኩሉ ሕቶታትኪ ብተለፎን ኢኽን ትዘራረባ:: 
d- ንኽትረኣዪ ወይ ኡልትራሳውንድ ንኽትገብሪ ቆጸራ ምስ ዝህልወኪ በይንኺ ምጺ:: ሰብኣይኪ : ቆልዑት ወይ 
ዝኾነ ሰብ ኣይትማልኢ:: 
e- ሰዓል ሒዝኒ: የስዕለኒ ኣሎ : ረሲነ ኢልኪ ናብ ሕክምና ኣይትምጽኢ::ኣብ ከምዚ ኩነታት ናብ መሕረሲትኪ 
ደውሊ:: 
 
5- ኣብ ግዜ ቆጸራ ኣብ ሰዓትኪ ተረኸቢ: ተዘይኮይኑ ኣብ መጸበዪ ክፍሊ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትጽበዪ ኢኪ: እዚ 
ድማ ኮሮና ቫይረስ ክለግበኪ ዘሎ ተኽእሎ ይዓቢ:: 
 
6- ሕርስኺ ኣብ ሆስፒታል ምስ ዝኸውን ንህጹጽ ኩነታት እንተበዝሐ ሓደ ሰብ ናብ ሆስፒታል ምሳኺ ክትማልኢ 
ትኽእሊ: ካልኦት በጻሕቲ(ኣድላዪ እንተ ኮይኑ) ግና ናብ ገዛ ክበጽሑ ይኽእሉ:: 
 
7- ኣብ ግዜ ኣደታዊ ሰሙን (ቀዳመይቲ ሰሙን ድሕሪ ሕርሲ) መሕረሲትኪ ብዝተኻእለ መጠን ብተለፎን 
ኩነታትክን ኩነታት ዕሸልን ክትከታተል እያ::እንተ ደኣ ኣድላዪ ኮይኑ ድማ ብኣካል ክትመጻኪ እያ:: 
 
ከም ተወሳኺ እንተተኻኢሉ 
1- ኣብ መርበብ ሓበሬታ Thuisarts.nl ተመልከቲ:: 
2- ኣብ ላዕሊ ብምጥዋቅ ነቲ ጽሑፍ ብ ድምጺ/ኣውድዮ ክትሰምዕዮ ትኽእሊ:: 
3- ጠውቒ ኣብ Thuisarts.nl መርበብ ሓበሬታ:: 
 
ኣብ ልዕሊ እዚ ውን ባዕልኺ ክትገብርዮ ትኽእሊ ነገራት እንተሎ ግበሪ:: 


