
                                                                 

አለም አቀፍ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታ እና የኢትዮጵያ የወረርስኝ ቅድመዝግጅት   

 የዓለም ጤና ድርጅት ባወጣው መግለጫ መሰረት ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮና ቫይረስ በቻይና  ዉሃን 

ግዛት/ክልል የኖቬል ኮሮና ቫይረስ መከሰቱን ታህሳስ 21 ቀን 2012 ዓ.ም አረጋግጧል፡፡   

 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ መሆኑን ድርጅቱ የገለጸ ሲሆን በትናንት እትም ባወጣው 

መረጃ መሰረት በአለም አቀፍ ደረጃ  ሁለት ሺ ሰባት መቶ ዘጠና ስምንት  (2798) ሰዎች  በቫይረሱ 

መያዛቸውን የገለጸ ሲሆን  ከዚህ ውስጥ ሁለት ሺ ሰባት መቶ ስልሳ አንድ (2761) ያህሉ ሪፖርት የተደረገው 

ከቻይና  መሆኑን  ከማረጋገጡም በላይ  እስካሁን በአለም አቀፍ ደረጃ የ 80 ሰዎች  ህይዎት በቫረሱ 

ማለፉን ድርጅቱ ገልጻል፡፡ በሌላ በኩል 461 የሚሆኑት በቫይረሱ የተጠቁት አደገኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ እና 

5794 ደግሞ የተጠረጠሩ መሆናቸውን እንዲሁም ከቻይና ውጪ በ11 ሃገራት 37 ሰዎች ቫይረሱ 

እንዳለባቸው የተረጋጋጠ መሆኑን ድርጅቱ አስታውቋል፡፡ 

በአለም አቀፍ ደረጃ ቫይረሱ የተገኘባቸው ሃገሮችና በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ብዛት የሚያሳይ 

ሰንጠረዥ 

ሀገራት የተረጋገጡ  የኮሮና ቫይረስ ታካሚዎች 

ቻይና 2761 

ጃፓን 4 

ኮሪያ ሪፕብሊክ 4 

ቬትናም 2 

ሲንጋፖር 4 

አውስትራሊያ 4 

ማሌዢያ 4 

ታይላንድ 5 

ኔፓል 1 

አሜሪካ 5 

ፈረንሳይ 3 

ካናዳ 1 

አጠቃላይ 2,798 

 

 

 የበሽታው ስጋት በቻይና በጣም ከፍተኛ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ መሆኑን የአለም የጤና ድርጅት 

እየገለጸ ይገኛል፡፡ 

 በአገራችን ያለውን የቫይረሱን የቅድመ መከላከል እንቅስቃሴ በተመለከተ ቀደም ሲል በመገናኛ ብዙህን 

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንደገለጸው በሽታው ከተከሰተባቸው አገራት የሚመጡ 



ተጋዦች ላይ ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት በቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ የሙቀት ልየታ (screening) እና 

የበሽታ ቅኝት ለማድረግ የሚያግዙ የተጋዦች መረጃ እና አድራሻ በመሰብሰብ ክትትል እየደረገ ይገኛል፡፡ 

 ወረርሽኙ ካለባቸዉ የቻይና ግዛቶች የሚመጡት ተጋዦች በየቀኑ በጤና ባለሙዎች  ክትትል በጤና 

ባለሙዎች ክትትል እተደረገ ይገኛል፡፡  

 በዚህ መሰረት እስካሁን በበሽታው የተያዘ ሰው አለመኖሩ የታወቀ ሲሆን፤ ነገር ግን ከቻይና ዉሃን 

(Wuhan) ግዛት ካለው ዩኒቨርሲቲ  የመጡ 4 ተማሪዎች መካከል አንዱ የጉንፋን መሰል ምልክቶች የታዩበት 

በመሆኑ ሌሎቹንም 3ቱ ተማሪወች አብረው የመጡ በመሆናቸው በለይቶ ማቆያ ማእከል ክትትል 

እየተደረገላቸው ይገኛሉ፡፡ 

 4ተኛዉ ተጠርጣሪ የጉንፋን መሰል ምልክት ያሳየ ቢሆንም በአሁ ሰአት የሁሉም ተጠርጣሪዎች የጤና ሁኔታ 

ጥሩ ደረጃ ላይ ይገኛል፡፡ 

 ለ 4 ቱም ጠጠርጣሪዎች የላቦራቶሪ ናሙና ተሰርቶ ለጉንፋን መሰል በሽታ ነጋቲቭ መሆናቸዉ የተረጋገጠ 

ቢሆንም ለ ከፍተኛ ምርመራ ወደ ደቡብ አፈሪካ ተልከዋል፡፡ 

 በሌላ በኩል ከቻይና ጓንዡ ግዛት ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ሁለት ቻይናውያን መኖራቸውን የቻይና ኤምባሲ 

ባደረገው ጥቆማ  መሰረት  ተጓዦቹ በአውሮፕላን ማረፊያ ቢሚገኘው  የምርመራ ቦታ ለ2 ሰዓታት 

አስፍላጊው ምርመራ ከተደረገላቸው በኋላ ቫይረሱ ካለበት አካባቢ ጋር  ምንም ግንኙነት የለላቸውና 

በሙቀት ልየታ መሳሪያወም የተገኘ ምልክት ስለሌለ ወደ አገራቸው በሰላም የተመለሱ መሆኑ ታወቋል፡፡  

 ቦቦሌ አውሮፕላን ማረፍያ ያለውን የምርመራ  ስራ በተመለከተ የተጋዦች የጉዞ መረጃና ከማን ጋር 

እንደተገናኙ የሚያሳይ መረጃ በመሰብሰብ የምርመራ ስራው እየተካሄደ ሲሆን፤ለዚህ ስራ በሶሰት ሺፍት 

ተጨማሪ ባለሙያዎች ተመድበው እየተከታተሉት ይገኛሉ፡፡እየተደረገ ባለው ምርመራ ላይ ጥንቃቄ እና 

ትኩረት ከማድረግ አንጻር ከአየር መንገድ እና ከተለያዩ ኤምባሲዎች ጋር የመረጃ ልውውጥ እና በጋራ 

የመስራት ስራው ተጠናክሮ  የቀጠለ ሲሆን  በኢትጵያ በሚገኙ አለም አቀፍ የአውሮፕላን ማረፊያዎች 

የእስክሪኒግ  ስራ ለመጀመር ዝግጅቶች ተጠናቀዋል፡፡ 

 በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለውን የቅድመ መከላከል ስራውን ስንመለከት በወጥነት የዓለም አቀፍ ሁኔታን 

መከታተል እና ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት የማሳወቅ ስራ እተሰራ ነው፣የድንገተኛ አደጋዎች ምላሽ 

የሚሰጠውን ማዕከል ስራ ለማስጀመር አስፈላጊው ዝግጅት ተጠናቋል፣የሚመለከታቸውን ሁሉ የማንቀት 

እና በክልል ጤና ቢሮዎች በኩል ከትትል ማድረግ፣የዝግጁነት እና ምላሽ ረቂቅ እቅድ ተዘጋጅቷል፣በቦሌ 

ኤርፖርት ከኢቦላ  ጋር በማጣመር ልየታ የተጀመረ ሲሆን አስፈላጊ ቁሳቁሶችም ተዘጋጅተው የማስገንዘቢያ 

ገለጻም ተሰጥቷል፣የተጓዦች ክትትልም ከኢቦላ ጋር በማጣመር እየተካሄደ ነው፣ለተጓዦች ምክር ለመስጠት 

ከኢምባሲዎች ጋር እየተሰራ ነው፣ለይቶ የማቆያ ቦታዎችን የመለየት እና የማመቻቸት፣የቆጠራ እና የተጓደሉ 

ነገሮችን የመለየት የማሟላት ፣ የተለዩ የስጋት አከባቢዎች ላይ ስልጠና ለመስጠት የመዘጋጀት ስራዎች 

እየተሰሩ ይገኛሉ፡፡ላቦራቶሪን ዝግጁ ማድረግና የማመቻቸት፣የዓለም የጤና ደርጅት መመሪያዎችን 

ለሚያስፈልጋቸው የማዳረስ፣የጋዜጣዊ መግለጫ የመስጠት እና ሕብረተሰቡን የማንቃት፣አስፈላጊ 

የኮሚኒኬሽን ማቴሪያሎችን የማዘጋጀት እና የማሰራጨት ተግባራት ከመከናወናቸውም በላይ ከአፍሪካ 

ሲዲሲ እና የዓለም የጤና ድርጅት ጋር በምክር እና ሪኤጀንትን በመተለከተ በትብብር ለመስራት ስምምነት 

ላይ ተደርሷል፡፡ እንዲሁም የብሔራዊ ታስክ ፎርስ የማቋቋም ስራዎች ተሰርተዋል፡፡ 

 

 

 


