
 

 

 
የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምላሽ አሰጣጥን (የኮቪድ-19) አስመልክቶ የተዘጋጀ መግለጫ 

ባለፈት 24 ሰዓት ውስጥ በተዯረገው 401 የላብራቶሪ ምርመራ ሰባት (7) ሰዎች በኮሮና ቫይረስ 

መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡ በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ዘጠና ሁለት (92) 

ዯርሷል፡፡ የታማሚዎች ዝርዝር ሁኔታም እንዯሚከተለው ቀርቧል፣ 

ተ.ቁ ዜግነት መኖሪያ ቦታ እድሜ ፆታ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ በበሽታው ከተያዘ 
ሰው ጋር ግንኙነት  

1 ኢትዮጵያዊ  21 ወንድ ከአሜሪካ የመጣና በለይቶ ማቆያ 

ውስጥ ያለ 

- 

2 ኢትዮጵያዊ  32 ወንድ የጀርመንና የቤልጂየም የጉዞ ታሪክ 

ያለውና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ 

- 

3 ኢትዮጵያዊ  76 ወንድ ከስዊድን የመጡና በለይቶ ማቆያ 

ውስጥ ያሉ 

- 

4 ኢትዮጵያዊ  34 ወንድ ከስዊድን የመጣና በለይቶ ማቆያ 

ውስጥ ያለ 

- 

5 ኢትዮጵያዊ  39 ወንድ ከጃፓን የመጣና በለይቶ ማቆያ 

ውስጥ ያለ 

- 

6 ኢትዮጵያዊ አዱስ አበባ 14 ሴት የላትም በመጣራት ላይ ያለ 

7 ኢትዮጵያዊ  61 ሴት የከአሜሪካ የመጣና በለይቶ ማቆያ 

ውስጥ ያሉ 

- 

 

በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ  የሁኔታ መግለጫ 

አጠቃላይ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ 5389  
በሃያ አራት ሰዓት ውስጥ የተከናወነ የላብራቶሪ ምርመራ 401  
በዛሬው  ዕለት በበሸታ መያዛቸው በላብራቶሪ የተረጋገጠ 7  

በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በለይቶ ከህክምና ውስጥ ያሉ 72  
በፅኑ ህክምና ላይ ያሉ 1  
አዱስ ያገገሙ 0  

በአጠቃላይ ያገገሙ 15  
በበሽታው ሕይወታቸው ያለፇ 3  
ወዯ ሀገራቸው የተመለሱ 2  
እስከ አሁን ድረስ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር 92  
 
የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጰያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትየት ህብረተሰብ በግብይት ወቅት 
የሚከተሉትን ጥንቃቄዎች እንዱያዯርግ ይመክራሉ፡ 
 

 አካላዊ  ርቀቶን ይጠብቁ  
 አፍና አፍንጫዎን በጨርቅ ወይም የአፍ መሸፇኛ ማስክ ይሸፍኑ፡፡  

 



 

 

 
 

 ሲገበያዩ በተለይም ገንዘብ ከከፇሉ በኋላ እጅዎን በአግባቡ በውሃና ሳሙና ወይም በጀርም 
ማፅዲጃ አልኮል(ሳኒታይዘር) ያፅደ፣ 

 በፍፁም ለሰላምታ  አይሳሳሙ፣ አይተቃቀፈ እንዱሁም አይጨባበጡ፡፡ 

 በተጨማሪም በበዓል ወቅት በቤተሰብና በጎረቤት መሃከል የሚካሄደ በአካል 

ከመጠያየቅ  እንድንቆጠብ  አጥብቀን እንጠይቃለን፡፡ ይህንንና ሌሎች የጥንቃቄ ተግባራትን 

በመተግበር ቤተሰቦንና ወዲጆን ከቫይረሱ ይጠብቁ 

ይሁንና በበዓላት ወቅት በማንኛውም ሰዓት ጥቆማ ለመስጠትና መረጃ ለማግኘት በነፃ የስልክ መስመር 

8335 ወይም በ952 ወይም በመዯበኛ የስልክ ቁጥር 0118276796 በመዯወል ወይም በኢሜል 

አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ወይም ባሉበት ክልል በተዘጋጁ ነፃ የስልክ መስመሮች 

በመዯወል ሪፖርት እንዱያዯርጉ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ ጤና ተቋማት  በስልክ  እንዱያሳውቁ 

እንጠይቀለን፡፡  

ዶ/ር ሊያ ታዯሰ 

የጤና ሚኒስትር 

ሚያዝያ 8 ፣ 2012 ዓ.ም 


