የኮሮና ቫይረስ በሽታ (የኮቪድ-19) አስመሌክቶ የተዘጋጀ መግሇጫ
መጋቢት 08/2012
በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ -19) ስርጭት
• በዓሇም የጤና ድርጅት ሪፖርት መሰረት እስከ መጋቢት 8/2012 ይህ መረጃ እሰከ
ተጠናከረበት ጊዜ ድረስ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር አንድ መቶ ሰባ
አራት ሺ ስምንት መቶ ሰማንያ አንድ (174,881) ሲሆን ከነዚህ ውስጥም ሰባ ሰባት ሺ
ሰባት መቶ ሰማንያ አንድ( 77, 781) ጤንነታቸው የተመሇሰ ሲሆኑ
ስድስት ሺህ አምስት
መቶ ሀያ ስድስት (6,526) ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው አሌፏሌ፡፡
• በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ያሎቸው መሆኑን አንድ መቶ ሀምሳ ስምንት(158) ሀገራት
ሪፖርት አድርገዋሌ::
በሀገር ዓቀፍ ዯረጃ በመካሄድ ሊይ ያሇ የዝግጅት ሁኔታ
• በሁለም ወዯ ሀገር መግቢያ ጣቢያዎች እየተዯረገ የሚገኘው ምርመራ የተጠናከረ ሲሆን
ስድስት መቶ ሺህ ሰማንያ (600,080) በሙቀት መሇያ (ኢቦሊና ኮቪድ-19 በማጣመር)
አሌፈዋሌ፡፡
• በሙቀት መሇያ ካሇፉት ውስጥ ስምንት ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አምስት (8,985) በሽታውን
ሪፖርት ካዯረጉ ሃገራት የመጡ ናቸው፡፡
•በሽታውን ሪፖርት ከተዯረገባቸው አገራት የመጡ ተጓዞችን በተጨማሪ በኮረና ቫይረስ
መያዛቸውን ማረጋገጥ ከተቻሇው 5 ግሇሰቦች ጋር የቅርብ ንክኪ ያሊቸውን ዘጠኝ መቶ ዘጠና
ሁሇት (992) ባለበት ቦታ ሇ14 ቀናት የሚዯረግ የጤና
ሲሆኑ በአሁኑ ሰዓት

ክትትሌ እየተዯረገሊቸው የሚገኙ

አንድ ሺ ሁሇት መቶ ሰማንያ አምስት (1285) የሚሆኑት ዯግሞ

ሇ

14 ቀን የጤና ክትትሌ ሲዯረግሊቸው ቆይተው ጤንነታቸው በመረጋገጡ የጤና ክትትሊቸው
እንዱቋረጥ ተዯርጓሌ፡፡
የበሽታው ተመሳሳይ ምሌክቶች በማሳየታቸው እንዱሁም ከመጀመሪያው ታማሚዎች ጋር
ንክኪ የነበራቸውን ጨምሮ በአሁኑ ሰዓት

አንዯ መቶ አስራ ሰስት

(113)

ተጠርጣሪዎች

በተሇያየ ጊዜ በሇይቶ መቆያ ማእከሌ እንዱቆዩና የሊብራቶሪ ምርመራ ውጤታቸው ከቫይረሱ ነጻ
መሆናቸው በመረጋገጡ ሰባ አራቱ

(74)

ወዯ ሕብረተሰቡ እንዱቀሊቀለ ተዯርጓሌ፤ አምስቱ (

5) የኮሮና ቨይረስ የተገኘባቸው ታማሚዎች ሲሆኑ

በሇይቶ ማቆያ የህክምና መስጫ ማዕከሌ

የቅርብ የሕክምና ክትትሌ እየተዯረገሊቸው ይገኛሌ፡፡ ሰሊሳ አራቱ
ማቆያ ሆነው


(34 ) ተጠርጣሪዎች በሇይቶ

የሇቦራቶሪ ምርመራ ውጤታቸውን በመጠባበቅ ሊይ ይገኛለ፡፡

አምስቱ የኮሮኖ ቫይረስ ታማሚዎች

በአሁኑ ሰዓት በጥሩ የጤና ሁኔታ ሊይ

ይገኛለ፡፡

መንግስት ህብረተሰብ የሚሳተፍባቸወ ቦታዎችን እንዯ ትምህርት ቤቶች እስፖርታዊ
እንቅስቃሴዎችና ስብሰባዎችን ሇተወሰነ ጊዜ እንዱቆሙ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት
ሇመግታት እና ሇመቆጣጠር በርካታ እርምጃዎችን እየወሰዯ ይገኛሌ፤

ህብረተሰባችን በተሇይም የበሽታውን ምሌክት ያሳዩ ወይም ተጠርጣሪዎች ተብሇው
በሇይቶማቆያ አካባቢ የሚሆኑ ግሇሰቦች ምንም እንኳን ውጤታቸው ነጻ መሆናቸው ቢረጋገጥም
የማግሇሌ ባህሪዎችን እንዲይከሰቱ ሀብረተሰቡ ጥንቃቄ ሉያዯርግ እና ስሇ ኮሮኖ ቫይረስ ወረሽኝ
ምንነት ፤ መከkሊከያ መንገዶች በጥሌቀት ሉረዲው የሚገባ መሆኑን ኢኒስቲትዩቱ ያሳስባሌ፡፡
ትኩረት መዯረግ ያሇባቸው ጉዲዮች
ሕብረተሰቡ ከዚህ በፊት ማንኛውንም በሽታ ሇመከሊከሌ ሲጠቀምባቸው የነበረውን የበሽታ
መከሊከያ መንገዶች ችሊ ሳይሌ እና ሳይዯናገጥ አጠናክሮ እንዱቀጥሌ ጥሪያችንን እያስተሊሇፍን
እነዚህንም መሌዕክቶች ተግባራዊ በማድረግ የበሽታውን ስርጭት እንቀንስ፤
● ሳሌ ወይም ትኩሳት ካሇው ግሇሰብ ቢያንስ ሁሇት የአዋቂ እርምጃ ርቀት ያህሌ መራቅ
● እጅዎን በአግባቡ ሳይታጠቡ አይንና አፍንጫዎን አይንኩ
● ከሰዎችጋር አይጨባበጡ፣
● እጅን በንጹህ ውሃና ሳሙና አዘውትረው ይታጠቡ፣
● ሰዎች ወዯ በሚበዙባቸው ቦታዎች በተሇይም የህመም ስሜት ካሌዎት አይሂደ፣
● በሚያነጥሱበት እና በሚያስለበት ጊዜ አፍና አፍንጫዎን በሶፍት ወይም ክርንዎን አጥፈው
በመጠቀም ወዯ ላልች እንዲያስተሊሌፉ ይጠንቀቁ፣ የተጠቀሙበትን ሶፍትና ተመሳሳይ ነገሮች
በቆሻሻ ክዲን ባሊቸው ማጠራቀሚያ ያስወግደ፣
● በስራ ቦታ፣በትራንስፖርት እና መኖሪያ ወይም የመኝታ ክፍሌ መስኮት በመክፈት በቂ አየር
እንዱኖር ያድርጉ፣
● መረጃዎችን ከአስተማማኝ ምንጮች ብቻ በመቀበሌ፣ የተሳሳቱ መረጃዎች የሚያስከትለትን
መዯናገር እና ፍርሀት ይከሊከለ!
በሽታውን ሪፖርት ካዯረጉ ሀገራት የሚመጡ ሰዎች ወይም ንክኪ ያሊቸው ማንኛወም ግሇሰብ
አራሱን ሇ 14 ቀን በመሇየት በበሽታው አሇመያዛቸውን ሲያረጋግጡ ወዯ ህብረተሰቡ
እንዱቀሊቀለ እንመክራሇን

ሇተጨማሪ መረጃ በነፃ የስሌክ መስመር 8335 ወይም በመዯበኛ የስሌክ ቁጥር 0118276796
ወይም በኢሜሌ አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ማግኘት ይቻሊሌ፡፡
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት
መጋቢት 08/2012

