Service du médecin cantonal SMC
Rte de Villars 101, 1752 Villars-sur-Glâne
T +41 26 305 79 80, F +41 26 305 79 81
www.fr.ch/smc
—
Tel: +41 26 305 79 80
E-Mail: smc@fr.ch

ተመሃሮ መዋእለ ህጻናትን መባእታ ቤትምህርትን ናይ ሕማም ወይ ጉንፋዕ
ምልክታት ኣብ ዘርእዩሉ እዋን ክትግበሩ ዘለዎም ስጉምትታት (ዙር 1ን 2ን) *

መምርሒታትን ለበዋታት ንወለዱ

ምምህዲር፡ 09.10.2020

ውላድኩም ምዓስ እዩ ኣብ ገዛ ክተርፍ ዘለዎ?
እንተወሓዯ ሓዯ ካብ’ዞም ብቐይሕ ንዝተጸሓፈ ምልክታት ምስዝርኣዩ።.
ምልክትታት ናይ ሓዯ ፍሉጥ ተመላላሲ ሕማም «ሕደር ሕማም» ኣብ’ዚ እዋን ገምጋም ተራ የብሎምን።
ጉንፋዕን ቃንዛ ጉሮሮ ወይ ሓዯ
ካብ ክልቲኡ ምስ ወይ ብዘይ
ቀሊል ስዓል: ብዘይ ረስኒ

ረስኒ
ካብ 38.5 ዱግሪ ንላዕሊ

ውላድኩም ኣብ ጽቡቕ ጥዕና ኣሎ

እንተኾነ’ውን እቲ ቆልዓ ጽቡቕ ኣሎ

ብርቱዕ ሰዓል

ጸገም ናይ ምሽታትን ናይ
ምስትምቓርን ክእለት

ብተመላላሲ ሕማም ዝተበገሰ
ዘይኮነ: ንኣብነት ኣዝማ።

ምስ ጉንፋዕ ዝመጸ ምልክት ምስ
ዘይከውን
እቲ ቆልዓ ጽቡቕ የለን

እወ
ውላድኩም ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል
ቀንዱ መምህር ክሕበር/ክትሕበር ኣለዎ/ዋ!

ኣይፋል

ውላድኩም ካልእ ጸገማት ወይ ምልክትታት ይርኣዮም ዶ?
– ናይ ከስዏን መዓናጡን ጸገማት
– ሕማም ርእሲ
– ቃንዛ ኣካላት
– ናይ ምሽታትን ናይ ምስትምቓርን ክእለት ምጥፋእ

ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልቲ
ርኡይ ምምሕያሽ ኣሎ ዶ ?

ኣይፋል

እወ

እወ

ንናይ ውላድኩም ሓኪም ተወከስዎ/ዋ። እቲ ወይ እታ
ሓኪም ኩነታት ከመይ ከምዝቕጽል ይ/ትውስን:
ምስኡ ድማ መርመራ ክግበር ኣድላይ ድዩ ኣይኮነን ወይ
እቲ ቆልዓ ንትምህርቲ ክኸይድ ይኽእል እንተኮይኑ
ይ/ትውስን።
መርመራ ምስዝግበር
ክሳብ ውጽኢት ናይ መርመራ ዝንገር ውላድኩም ኣብ ገዛ
ክጸንሕ ኣለዎ

እንተወሓዯ ን24 ሰዓታት ርኡይ ምምሕያሽ
ወይብዘይ ምልክታት ሕማም ጸኒሑ ኣሎ ዶ፧

ኔጋቲቭ

ውጽኢት መርመራ…

ፖዝቲቭ

እወ

ንዝቕጽሉ ስጉምትታት ብመሰረት መምርሒታት ናይ
ምክትታል ርክባት (traçage des contacts): ብዝምልከቶ ሓኪም
ክንክን ይግበረሉ:
ውላድኩም እንተወሓዯ 10 መዓልቲ ኣብ ገዛ ኮፍ ይብል። (ምግላል)
ምግላል ምስተወዯአ ውላድኩም እንተወሓዯ ን48 ሰዓታት

ብዘይ ምልክታት ሕማም ጸኒሑ ኣሎ ዶ፧
.
ውላድኩም ቤትምህርቲ ክኸይድ ይኸእል
ናይ ኮቪድ-19 ክኸውን ዝኽእል ምልክታት ዘለዎ ቆልዓ ምስ ካልእ ምልክታት ሕማም ዘርኢ ትሕቲ 12 ዓመት ዕድሚኡ ቆልዓ ወይ ዓቢ ሰብ ቀረባ ርክብ ጌሩ ምስዝነብር: እዞም ዝረኸቦም መርመራ
ክገብሩ ይግብኦም። ውጽኢት መርመራ ናይዞም ዝረኸቦም ሰባት ፖዝቲቭ ምስዝኸውን: እቲ ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ዘርኣየ ቆልዓ‘ውን መርመራ ክገብር ኣለዎ። *Source : Merkblatt der
Deutschschweizer Volksschulämter-Konferenz (DVK) vom 28.9.2020 «Vorgehen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in Kindergarten
und Primarschule (Zyklus 1 und 2)» in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit

