Tigrigna

!
ተነቀፍቲ ሰባት

ኩነታት ጥዕናይ
ጽቡቅ ኣሎ

•
65 ዝዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾኑን
•
ካብዚ ዝስዕቡ ሕማማት ንዝሳቀዩ ጸቅጢ ደም፣
ናይ ሽኮር ሕማም፣
ካብ መትነ ልባዊ ሕማማት፣
ሱር ዝሰደደ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ፣

ምስ Covid 19 ፖዘቲፍ ዝተመርመረ
ሰብ ምንም ርክብ የብለይን።

ብሰንኪ ካልእ ሕማም ወይ ዝግብረሉ ሕክምና

ሰዓል ወይ
ሰዓልን ረስኒን
ምስዝህልወኒ

ናይ ምቅዋም ክእለቱ ድኹም ምስዝኸውን ፣
ሕማም መንሽሮ

ካብቶም ተነቀፍቲ ሰባት ኣይኮንኩን፣

ብፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና
( ዝወጸ ቅደመ መጠንቀቅታታት መምርሒ
ብምትግባር የኽብር፣

ብናይ ባዕለይ ተበግሶ እንተወሓደ ን10 መዓልቲ ኣብ

ብፍላይ ድማ፥

ገዛይ* ይውሸብ። እቲ ምልክታት ምስጠፍአ ድሕሪ 48

ብተደጋጋሚ ኢደይ ይሕጸብ፣
ምስ ዝዛረቦ ሰብ ናይ 2 ሜተር ርሕቀት ብምሕላው
የኽብር፣
ካብ 5 ሰባት ንላዕሊ ምእካብ ክልኩል እዩ።

COVID-19:
ክትሓዙ ዘለዎም ቁጽርታት

ሰዓት ናብ ልሙድ ህይወተይ ይምለስ።
coronacheck.ch

Hotline
ሓበሬታ Neuchâtel:
032 889 11 00
Hotline

ናብ ሓደጋ ንምግላጽ ተነቃፊ ምስዝኸውን ፣
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ገዛይ ኮፍ ይብል ምስ
ዝሓመሙ ሰባት ከኣ ኣይራኸብን።

ሓበሬታ Suisse:
058 463 00 00

ናይ ሕማም ምልክታት እናገደዱ ምስ ዝኸዱ፣ ናብ

ቀዳማይ መስመር ናይ ነርሳት

መስመር ናይ ነርሳት ይደውል032 886 88 80 ናይ

032 886 88 80
de 8h à 17h30 ኣብ ሞንጎ ሰሙን 9h30 à

ምስ ብCovid 19 ዝተመርመረ ሰብ
ይነብር ወይ ርክብ ኣለኒ።

17h30 ቀዳም et de 9h30 à 12h

ሰራሕ ሰዓታት ተመልከቱ ።
ኣብ ሓንቲ ካብተን ኣብ ካንቶን ዝርከባ 8 ማእከላት
ናይ ጥዕና ቆጸራ ይወሃብ።

ሰንበት ።
ሓኪም
0848 134 134
ናይ ህጻናት ሓኪም

ን10 መዓለቲ ይውሸብ።

032 713 38 48
ህጹጽ ኩነታት
144

ካብቶም ተነቀፍቲ ሰባት ወይ ኣባል
ሰራሕተኛ ናይ ኣለይቲ ሕሙማት ነርስ
እየ።

ስግኣትካ ንምግምጋም፣
ናይ ሕማም ምልክታት ምስ ዝርአ፥ « ሰዓል ወይ
ሰዓልን ረስኒን ምስዝህልወኒ» ናብዚ የማናይ ክፋል
ዝርዝር ሓበሬታ ተመልከት።

coronacheck.ch

ናብ መስመር ናይ ነርሳት ይደውል032 886 88 80
ናይ ሰራሕ ሰዓታት ተመልከቱ ። ኣብ ሓንቲ ካብተን

*
ኩሉ ናይ ምግላልን፣
ምውሻብን ካልእ ስጉምትታትን ብሰፊሑ ኣብዚ
መርበብ ሓበሬታ ናይ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት
ህዝባዊ ጥዕና ( ኣሎ፥

ኣብ ካንቶን ዝርከባ 8 ማእከላት ናይ ጥዕና ቆጸራ
ይወሃብ።

www.ofsp coronavirus.ch
ዝኾነ ምልክታት እንተዘይተኸሲቱ፣ ልሙድ ህይወቱ
ይቅጽል ነቲ ካብ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ
ጥዕና ( ዝወጸ ቅደመ መጠንቀቅታታት ዝተዋሃበኒ
መምርሒ ብምትግባር የኽብር፣ ብፍላይ ድማ
ካብቶም ተነቀፍቲ ዝኾኑ ሰባት ምስ ዝኸውን።

www.ne.ch/coronavirus

ኣብቲ ቦታ፣
ነዚ ዝስዕብ ውሳኔታት ይወስድ፣
ኣብ ሕክምና ይሕከም፣
ብምዱብ ናይ ሕክምና ምክትታል ኣብ ገዛ ይጸንሕ ፣
ኩነታተይ መርመራ ዘድልዮ እንተድኣኮይኑ መርመራ
ይግበረለይ።
እዚ ስእላዊ መግለጽን ምስ ሓዚልዎ ዘሎ ሓበሬታት ኣብ
ካንቶን ናይ Neuchâtel ( ኣሎ ።
ኩነት 24 mars 2020

Source: ArcInfo

