
ንDCSD ውሕስቲ 

ምግባር 
ድሕነት ሰራሕተኛታትናን ተማሃሮናን፡ ቀዳምነትና እዩ። ማእከላት ቊጽጽርን 

ምክልኻልን ሕማም (Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC))፡ ኣብ ውሽጢ ኣብያተ-ትምህርቲ ንዝህሉ ሓደጋታት ምትሕልላፍ 

ሕማም ንምጉዳል፡ እዚ ዝስዕብ ስትራተጂታት ምክልኻል ሕማም ንኽትግበር 

ይመክር። DeKalb County School District (DCSD)፡ ማሕበረ-ኮምና 

ውሑስ ከምዝኸውን እትገብረሉ ኣገባባት ድማ እነሀልኩም፥ 

1-መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣብ ኲሉ እዋናት ምውዳይ 

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣብ ኲሉ እዋናት ምውዳይ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ 

ንኣፍንጫን ኣፍን ምሉእ ብምሉእ ክሽፍንን ኣብ ክልተ ጐንታት ገጽና ድማ ዝኾነ 

ክፍተት ዘይብሉ ክጠብቅን ይግባእ። መከላኸሊ ገጽ፡ ንመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን 

ኣይትክእን እዩ። 

2-ማሕበራዊ ርሕቐት 

ኣብ መንጐ ሰባት እንተወሓደ ናይ 6 ፊት ኣካላዊ ርሕቐት ብምግባር ውሑስ ዝኾነ 

ምፍንታት ቦታ ምፍጣር እዩ። ንተቓላዕነት'ቲ ሕማም ንምጉዳል፡ ኣብ መዓልቲ 

ትምህርቲ ንዝህሉ ምእካብ ተማሃሮ፡ ሳሕቲ ድማ ናይ መምሃራን ብሓባር ኴንና 

ንኸነወግዶ፡ DCSD ትደጋገፍ ኣላ። ናብ ትምህርቲ ዝመጽሉን ዝኸድሉን ሰዓታትን 

ቦታታትን ዝኣመሰለ መደባት ፋሕ ክብልን ገደብ ኣገደስቲ ናይ ዘይኮኑ በጻሕትን 

ንጥፈታትን ድማ ኽግበር እዩ።  

3-ንኣእዳውኩም ሕጸቡ 

እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ዝኸውን ግዜ ብሳሙናን ማይን ንኣእዳውኩም ሕጸቡን 

ንገጽኩም ድማ ብኢድኩም ኣይትተንክፉን። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ 

ዘይወደኽሙሉ እዋን፡ ብመንዲል ተሸፊንኩም ሰዓሉን ሃንጥሱን፣ ንኣፍንጫኹም 

ፊጥ ድሕሪ ምባልኩም፡ ድሕሪ ምስዓልኩም ወይ ድሕሪ ምህንጣስኩም 

ቀልጢፍኩም ንኣእዳውኩም ሕጸቡ። 

4-ጽሬትኩም ሓልዉን መነጻጽሂ ግበሩን 

እቲ CDC እተዋህበ ቀንዲ መትከል፥ ነቲ ብብዝሒ ዝትንከፍ ጽፍሕታት ብስሩዕን 

ብቐጻልን ከምዝጸሪ ምግባር እዩ። DCSD፡ ድሕነት ንኸተረጋግጽ፡ እኹል ዝኾነ ቀረባት 

(ንኣብነት፥ ሳሙና፡ ናይ ወረቐት መወልወሊ፡ እንተወሓደ 60% ኣልኮላዊ ትሕዝቶ 

ዘለዎ ናይ ኢድ መነጻጽሂ፡ መደራረዚ ንጽህና፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን) ትቕርብ ኣላ። 

ውሑሳት ንኽንከውን ብDCSD ዝውሰድ ካልእ ስጉምታት ድማ እዚ እዩ፥ 

 ምትንኻፋት ንዝግበረሉ ጽፍሕታት ብቐጻሊ ምጽርራይ 

 ኣብ ኣቃውማ መምሃሪ ክፍልታት ለውጥታት ምግባር 

 መከላኸሊታትን ምልክታታት ኮቪድ-19ን ምትካል 

 ኣቑሑ ብሓባር ዘይምጥቃም 

 

5-ኣብ መንጐ ሰባት ንዝግበር ምትንኻፋት ምክትታል  

DCSD፡ ተወሳኺ ምልባዕ'ቲ ሕማም ንኸይህሉ ንምክልኻል፡ ነቶም ኮቪድ-19 ምስ 

ዝሓዞም ውልቀሰባት ኣብ ቀረባ እዋን ጥቡቕ ምትንኻፋት ዝገበሩ ሰባት ብቕጽበት 

ምስ ዘለልዩ ዘለዉ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና ጆርጅያ ( Georgia Department of 

Public Health) ከምኡውን ቦርድ ጥዕና ደካልብ (DeKalb Board of Health) 

ብቐጻሊ ትተሓባበር እያ። ኣብ መንጐ ሰባት ንዝግበር ምትንኻፋት ምክትታል፡ 

ንለብዒ ኮቪድ-19 ንኽጐድል ሓገዝ ይኸውን እዩ፥ 

 ሰባት ንኮቪድ-19 ከምእተቓልዑ ከምዝፈልጡ ምግባር፣ ምልክታትን 

መፈለጥታታትን ኮቪድ-19 እንተልይዎም ንምፍላጥ ድማ ንጥዕናኦም 

ከምዝከታተሉ ምግባር። 

 እቶም ንኮቪድ-19 እተቓልዑ ሰባት፡ መርመራ ንኽገብሩ ምሕጋዝ። 

 እቶም ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት፡ ምስ ካልኦት ጥቡቕ ዝምድና እንተልይዎም፡ 

ብመሰረት መምርሒ ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና (Department of Public Health) 

ርእሰ-ግለላ ወይ ርእሰ-ውሸባ ንኽገብሩ ምሕታት። 

6-እኹል ኣየር ከምዝህሉ ምግባር 

DCSD፡ ክፍልታት ትምህርትን መሳለጥያታትን እኹል ኣየር ዝኣትዎን ዝወጾን 

ከምዝኾነ ብቐጻሊ ይከታተል እዩ። ንመምርሒ CDCን ኢንዱስትርን ንምምላእ፡ 

ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ነፍስወከፍ'ቲ ዘሎና ኣሃዱታት HVAC ንዝህሉ ምትሕልላፍን 

ምጽራይን ኣየር ከምዝውስኽ ገይርና ኣሎና። 

DCSD ውሑስ ንኽኸውን፡ እዚ ዝስዕብ ስትራተጂታት ድልዉነት ቤት 

ትምህርቲ DCSD ኣብ ተግባር ክውዕል እዩ፥ 

7-ክታበታት 

እቲ ንመምሃራና ዘጠቓልል ንክፍሊ 1B ዝውሃብ ክታበት ኣብ ዝመጸሉ እዋን 

ዝኸትቡ 31 ነርስታት DCSD ሰልጢኖም ኣለዉ። DCSD፡ ነቲ ኣብ ጆርጅያ ዝውሃብ 

ክታበት ኮቪድ-19 ንኸካይድ ንእተዳለወ ውጥን ንኽትክተል ድልውቲ ኣላ። 

8-መርመራ 

DCSD፡ መርመራ ኮቪድ-19 ኣብ ተማሃሮ፡ ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን 

ንኽግበር ቀረባት ምስ ዝለገሱ ኴንና ብምስራሕና ሕጉሳት ኢና። ተማሃሮ፡ 

ሰራሕተኛታትን ስድራቤታትን – ምልክታት ሕማም ይሃልዎም ኣይሃልዎም 

ከምኡውን ነቲ ረኽሲ ናብ ካልኦት ንኸመሓልልፉ ሓደጋ ይኹኑ ኣይኹኑ – ብSARS-

CoV-2 ተለኺፎም ከምዘለዉ ንምፍላጥ፡ መርመራ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። 

ብመሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን 

ወይ ብኻልእ መሸፈኒ ገይርና 

ንገጽና ምሽፋን 

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወይ 

ካልእ መሸፈኒ ብምውዳይ፡ 

ውሑስ ኣከባቢ ንፍጠር 

እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ዝኸውን 

ግዜ ብሳሙናን ማይን ንኣእዳውና 

ፋሕፊሕና ከምዝጸሪ ምግባርን ንገጽና 

ድማ ብኢድና ዘይምትንካፍን 

ንህንጻታት፡ ኣውቶቡሳት፡ ዓይኒ-

ምድርን መሕጸቢ ሰብነትን 

ብብዝሒ ዝትንከፍ ቦታታትን 

ምጽርራይን መነጻጽሂ ምግባርን 

6 ፊት 
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