በደረጃ 3 እና 4 የማስጠንቀቂያ ወቅት የጤና አገልግሎቶችን ስለ መጠቀም
Accessing Health Services During Alert Level 3 & 4 (Amharic)

ጤና ጥበቃ - ምን ማድረግ አለብኝ?

ጤና ጥበቃ - በደረጃ 4 የማስጠንቀቂያ ወቅት ምን ያደርጋሉ?
1.

ደህንነት ይሰማዎታል?
በቤትዎ ይቆዩ
የደረጃ 4 የማስጠንቀቂያ ትዕዛዛትን ይከተሉ.

2. ደህንነት አይሰማዎትም? ምርመራ ወይስ ጥበቃ ይፈልጋሉ?
የ ኮቪድ 19 ምልክቶች ከሌሎች ብዙ በሽታዎች ጋር ተመሳሳይ ናቸው (እንደ ጉንፋን)
የሚከተሉት ምልክቶች ካለብዎት COVID-19 ይኖርዎታል ማለት አይደለም ፡፡:
✓ መሳል
✓ የጉሮሮ መቁሰል
✓ ንፍጥ
✓ ማሽተት ሲሳንዎ
✓ ትኩሳት
✓ የትንፋሽ እጥረት ( ይህ የየሳንባ ምች ምልክት ሊሆን ይችላልና በአስቸኳይ
የህክምና ዕርዳታ ያሻዎታል።)
ከዚህ የሚከተሉት ምልክት ካለብዎ?
✓

ስልክ መደወል፡ ወደ ዶክተርዎ ወይም የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች
ይደውሉ።

✓ ስልክ መደወል፡ ስለ ጤና ምክር ኸልዝላይን (Healthline), 0800

358

5453 ይደውሉ።
ዶክተርዎ፣ የኸልዝላይን ወይም የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች ከምልክቶቹ፣ በቅርብ
ከተደረገ ጉዞ ወይም ለኮቪድ 19 ከመጋለጥዎ የተነሳ በጥንቃቄ ወጥተው ምርመራ
ማድረግ ካስፈለገዎት ይመክሩዎታል።
ሌላ እንክብካቤ ካስፈለገዎት ወደጤና አገልግሎት ሰጪ ይደውሉ። ክሊኒክ ክፍት
ነው።
የጉንፋን ክትባት ማግኘት ከፈለጉ ይህንን በጥንቃቄ ለማድረግ እንዲያመቻቹልዎ
ለዶክተርዎ ይደውሉ። በብዙ ቋንቋ የተዘጋጁ በዕድሜ 65 እና ከዚያም በላይ ለሆኑ
ስለ ጉንፋን ክትባት በራሪ ጽሁፍ ለማየት፤ here ይህንን ይጫኑ።

3.

ሁኔታው ድንገተኛ ነው?
111 ይደውሉ, ወይም

በአቅራቢያዎ ወዳለ ሀኪም ቤት ወይም የድንገተኛ ዕርዳታ መስጫ ቦታ ይሂዱ።
የድንገተኛ ዕርዳታ መስጫ ቦታ ክፍት ነው።

ኸልዝላይን
እርስዎና ቤተሰብዎ ህመም አለብዎ?

ወደ ኸልዝላይን ወይም የተለየ የኮቪድ 19 መሥመር ሲደውሉ
አስተርጓሚ መጠቀም ይፈልጋሉ?

1. ይደውሉ
ኸልዝላይን
0800 611 116
ወይም
ኮቪድ መሥመር

0800 358 5453

4. ከአስተርጓሚ ጋር
ተገናኝተዋል

2. ይጫኑ: ለአስተርጓሚ ምርጫ
#1ን ይጫኑ የኸልዝላይን ሰራተኛ
ለማናገር ይጠብቁ

ይወያዩ፡ ስለጤናዎ የሚያሳስብዎን
ከ አስተርጓሚ እና/ወይም ኸልዝላይን
ሰራተኛው ጋር ይወያዩ

(በመስመር ላይ ይቆዩ)

3. ይናገርሩ፡ የሚፈልጉትን ቋንቋ ለኸልዝላይን
ይናገሩ።
ለምሳሌ" ኮሪያ" ይበሉ
እንደገና ይጠብቁ፡ የኸልዝላይን ሰራተኛው
አስተርጓሚውን በስልክ እስከሚያገኝልዎ ግዜ
ሊወስድ ይችላል
(መስመር ላይ ይቆዩ)

HELPFUL WEBSITES
For translated health & welfare information visit:
•
•

•
•

Unite Against COVID-19: https://covid19.govt.nz
New Zealand Red Cross:
https://www.redcross.org.nz/stories/new-zealand/learn-prepare-and-take-action-covid-19/
Auckland Region Public Health Service: https://www.arphs.health.nz/home/covid-19
Auckland community COVID-19 testing centres:

•
•
•
•

http://www.adhb.health.nz/about-us/news-and-publications/latest-stories/covid-19community-testing-network/
RASNZ: https://rasnz.co.nz/covid-19-resources/
Belong Aotearoa: https://www.belong.org.nz/covid19-resources
Immigration New Zealand, Migrant and refugee information:
https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/migrant-information
Pegasus Health, Community Based Assessment Centre (CBAC) Videos in translated languages:
https://vimeo.com/pegasushealth

Helplines:
•
•
•

RASNZ Support & Information Line, 0800 472 769
Need to talk? Call 1737
Asian Family Services, Asian Helpline 0800 862 342

