Flig ht results are ready

የኮቪድ-19 (የኮሮና ቫይረስ በሽታ) አስመሌክቶ የተዘጋጀ ጋዜጣዊ መግሇጫ
የካቲት 17/2012
ዓሇም አቀፍ


በዓሇም የጤና ድርጅት ሪፖርት መሰረት እስከ የካቲት 17/2012 ይህ መረጃ እስከ
ተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ያሇው በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ሰማንያ ሺህ አንድ መቶ
አርባ ሁሇት (80,142) ሲሆን ሁሇት ሺህ ስድስተ መቶ ዘጠና ስምንት (2,698) ሰዎች
በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው አሌፏሌ፡፡
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አፍጋኒስታንን ጨምሮ በ34 ሀገራት ውስጥ ሪፖርት ተዯርጓሌ::
ሀገር ዓቀፍ


በአጠቃሊይ ከጥር 15/2012 ጀምሮ በቦላ አውሮፕሊን ማረፊያ በ7ቱ መግቢያዎች 191,707
በሊይ የሚሆኑ መንገዯኞች በሙቀት ሌየታው ያሇፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 4,821 በሽታውን
ሪፖርት ካዯረጉ ሃገራት የመጡ ናቸው፡፡

በሁለም ወዯ ሀገር መግቢያ ጣቢያዎች

324,555 በሙቀት መሇያው (ኢቦሊና ኮቪድ-19 በማጣመር) አሌፈዋሌ፡፡


ከባሇፈው ጋዜጣዊ መግሇጫ በኋሊ ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ጊዜ

ድረስ በቦላ

አውሮፕሊን ማረፊያ በ7ቱ መግቢያዎች 45,350 በሊይ የሚሆኑ መንገዯኞች በሙቀት
ሌየታው ያሇፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 920 በሽታውን ሪፖርት ካዯረጉ ሃገራት የመጡ
ናቸው፡፡


ከሳምንቱ ጋዜጣዊ መግሇጫ በኋሊ በክትትሌ ሊይ የነበሩ ነገር ግን 14 ቀናት የሞሊቸው
390 ሰዎች ክትትሊቸው የተቋረጠ ሲሆን
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ቦታ ሆነው የጤና ክትትሌ አየተዯረገሊቸው
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ማስተባበሪያ ማዕከሌ (Public Health Emergency Operation Center) የዯረሱ ሲሆን
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በአጠቃሊይ ከጥር 15/2012 ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ 72 ጭምጭምታዎች ሇኢንስቲትዩቱ
ድንገተኛ የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች ምሊሽ ማስተባበሪያ ማዕከሌ (Public Health
Emergency Operation Center) ዯርሰው በሁለም ጥቆማዎች ሊይ ማጣራት ተዯርጓሌ፡፡



ከነዚህም ጥቆማዎች 18ቱ የበሽታውን ምሌክቶችን በማሳየታቸው እና የቻይና ጉዞ ታሪክ
ስሇነበራቸው በተሇያየ ጊዜ በሇይቶ ማቆያ ማእከሌ እንዲቆዩ ተዯርጓሌ፡፡ በመሆኑም 18
ቱንም የሊቦራቶሪ ምርመራ ተዯርጎሊቸው ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው በመረጋገጡ ወዯ
ሕብረተሰቡ እንዲቀሊቀለ ተዯርጓሌ፡፡



በ8335 የነጻ የስሌክ መስመር አጠቃሊይ 3,533 ጥሪዎች የዯረሱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ
1,131 ከኮቬድ-19 ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ 878ቱ ከባሇፈው ጋዜጣዊ መግሇጫ በኋሊ የዯረሱ
ሲሆኑ 332ቱ ከኮቬድ-19 ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡



በኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር የሚመራው የቴክኒክ ግብረ ሀይሌ ሳምንታዊ መዯበኛ
ስብሰባውን አካሂዶ የተሇያዩ አቅጣጫዎች አስቀምጧሌ፡፡



የኢንስቲትዩቱ እና የክሌሌ የድንገተኛ የሕብረተሰብ ጤና አዯጋዎች ምሊሽ ሰጪ ማዕከሌ
አስተባባሪዎች ስብሰባ አካሂዯዋሌ፣ በሲዲሲ አፍሪካ ድጋፍ ባሇሙያዎች ወዯ ውጭ ሀገር
ሂዯው ስሇ ድንበር ቅኝት እና ኬዝ ማኔጅመንት ሰሌጥነዋሌ፡፡



ሇሁለም ከሌልች አስፈሊጊውን ግብዏቶች በማሟሊት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎች
እየተሰጡ ይገኛሌ፡፡



የተሇያዩ ፕሮቶኮልች ተዘጋጅተው ሇሚመሇከታቸው ተሰራጭተዋሌ፡፡

ጥንቃቄ መዯረግ ያሇባቸው ጉዳዮች
የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ-19) ካሇባቸው አገሮች የመጡ ከሆነ፦


የኮሮና ቫይረስ በሽታ ነጭ ጥቁር የቆዳ ቀሇም ሳይሇይ ሁለንም የሰው ዘር የሚያጠቃ
በሽታ ነው፡፡ አስካሁን የተረጋገጠ መድሐኒት ወይም ክትባት የሌሇው በመሆኑ
ሕብረተሰቡ ይህንን በመረዳት እና የጥንቃቄ መንገዶችን በማወቅ እንዲሁም
በመተግበር በሽታውን እንዲከላከል ኢንስቲትዩቱ ያሳስባል፡፡



እራስዎን ከሌሎች ሰዎች እና ከቤተሰብ አባላት ሇ14 ቀናት በማግሇል ጤናዎን
ይከታተለ!



በየዕሇቱ የጤናዎትን ሁኔታ ሇመከታተል ሇሚደውለ ባሇሙያዎች ትክክሇኛ መረጃ
በመስጠት ይተባበሩ!



ትኩሳት፣ ሳልና የመተንፈስ ችግር ካጋጠመዎት ላስቸኳይ የህክምና እርዳታ 8335
ይደውለ፤



በሚያስለበት እና በሚያስነጥሱበት ጊዜ አፍና አፍንጫዎትን ክንድዎን በማጠፍ ወይም
በሶፍት ይሸፍኑ፤ እጅዎን በሳሙናና በውሃ ይታጠቡ!
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አሇመኖሩን አውቆ ሳይዘናጋ የበሇጠ ጥንቃቄ ኢንዲያዯርግ ኢንስቲትዩቱ ያሳስባሌ፡፡
ሇተጨማሪ መረጃ በነፃ የስሌክ መስመር 8335 ወይም በመዯበኛ የስሌክ ቁጥር 0118276796
ወይም በኢሜሌ አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ማግኘት ይቻሊሌ፡፡
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት
የካቲት 17/2012

