ካምፍሪ ፕሮጀክት
ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክን
ጭብጢ ዘይብሉ ብሂልን

ካምፍሪ ፕሮጀክት - ዝያዳ ሓበርረታ ንምርካብ፥:
ድሕረ ገጽ(Website): www.thecomfreyproject.org.uk/
Email: info@thecomfreyproject.org.uk
ተለፎን (Phone): 0191 447 7801

ምምሕዳር ጌት ስ ሄድ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ሓበሬታ ንምርካብ
(Gateshead Council):
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

ኣብ ትሕቲ ድሕረ ገጽ ናይ ምምህዳር ጌት ስ ሄድ ‘listen and
translate option’ ዝብል ብምጥዋቕ ብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት
አተተርጎመ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ቢት ኮቪድ ሰሜናዊ ምብራቕ (Beat Covid North East):
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እተዳለወ ቪዲዮታት ኣሎ።
www.beatcovidne.co.uk

ገጽ መሸፈኒ ዝመለሰ ሰብ ንነፍሱን ንካልኦትን ካብቲ ተላባኢ
ቫይረስ ይኸላኸል:: ምኽንያቱ ኣፍን ኣፍንጫን ይሽፍን ስለ ዘሎ እቲ
ቫይረስ ናብ ዝደለዮ ከይዛመት ይገብሮ :: ኣፍን ኣፍንጫን ክኣ እቶም
ቐንዲ ምንጪ መመሓላለፍቲ እቲ ቫይረስ ናይ ኮቪድ-19 ምዃኖም
እተረጋገጸ ጭብጢ እዩ::

ገጽ መሸፈኒ ብኸመይ ካብቲ ህማም ይከላኸል?

ብዙሕ ዓይነት መሸፈኒገጽ ኣሎ:: . እንተ ድኣ ብግቡእ ተሰሪሑ
ማለት ተደራሪቡ （እንተወሓደ ክልተ ድርብ）እተሰፍየ ወይ
እተሰርሐን ጽቡቕ ጌሩ ኣፍካን ኣፍንጫኻን ዝሽፍን እንተ ኺይኑ፣
እቲ ዝበለጸ ካብ ጨርቂ ዝስራሕ ወይ ተጠቒምካ ትጉሑፎ ዓይነት
መሸፈኒ ገጽ እዩ:: ገጽ መሸፈኒ ካብ ዝምችእ ዓይነት ጨርቅን
ከስተንፍስ ካብ ዘኽእል ዓይነር ጨርቂ ክስራሕ ኣለዎ::ን ኣብነት
ካብጡጥ ዝተሰርሐ ጨርቂ፣ ወይከም ስካፍ ወይ መንዲልs ወይ
ናይ ሃይማኖት ሰባት ገጾም ንምሽፋን ዝጥቐሙሉ ወይ ዝክደንዎ
ኣልባሳት ውን ምጥቓም ይክኣል እዩ:: ገጽካ ጽቡቕ ጌሩ ዘይሽፍን
እንተ ኾይኑ ግን ብዙሕ ውጽኢታዊ ኣይክኸውንን እዩ::

ከመይ ዓይነት መሸፈኒ ገጽ ክርከብ ይክኣል?

ኣፍካን ኣፍንጫኻን ክሽፍን ዝኽእል ነገር ማለት እዩ::

ገጽ መሸፈኒ ማለት እንታይ እዩ:?

ስለ ምንታይ እየ ናይ ገጽ መሸፈኒ ወይ ማስክ ክጥቐም ዘሎኒ?
ኮቪድ-19 ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመ ሓላለፈሎም መገድታት:
• ካብ እስትንፋስ ብዝወጽእ ነጠብጣብ
• ኤሮሶል ብምባልዝፍለጡ ረቒቕ ካብ ኣየር ብዝመጽኡ ነገራት
• በቐጥታዊ ዝኾነ ምትንኻፋት
ካብ እስትንፋስ ዝወጽእ ነጠብጣብ ኣብዝኾነ ቦታ ክኣልቡ ይኽእሉ
እዮም:; እቲ ዝኣለቡሉ ቦታ ተንኪፍካ ከይተሓጸብካ ገጽካ እንተ
ሒዝካ በቲ ሕማም ክትልከፍ ትኽእል:: ስለዝኾነ እዩ ድማ ብቐጻሊ
ኣእዳውካ ምሕጻብን ናይ ኢድ ጽሬት ምሕላው ኣገዳሲ ዝገብሮ::
ከምኡ ውን እንጥሾ ክትብል ክትስእልን ከሎኻ ኣፍካን ኣፍንጫን
ብምሽፋን እቲ ቫይረስ ንኸይዛመት ኣብ ምግባር ብጥዓሚ ኣገዳሲ
እዩ::
ኣብ ዚ ግዜ ዘሎ ዝበለጸ ሳይንሳዊ መረዳእታ ከምዘመልክቶ
፡ብግቡእ መሸፈኒ ገጽ ምጥቓም እቲ ቫይረስ ናይምዝማት ትኽእሎ
ብምውሓድ ንኩሉ ሰብ ካብቲ ህማም ምኽልኻል ይኸኣል እዩ::
ኣብክንዲ መሸፈኒ ናይ ገጽ ገጽካ ዘርኢ ማስኬራ ክጥቐም ይኽእል
ድየ?
ገጽካ ዘርኤ ማስኬራ ወይ ናይገጽ መኸላኸሊ ገጽካ ዘርኤ ማስክ
ገጽካ ዘርኤ ማስኬራ ወይ ናይገጽ መኸላኸሊ ገጽካ ዘርኢ ማስክ
ከምተወሳኺ ምስ ገጽ መሸፈኒ(face mask) ክትጥቐም ይክኣል እዩ
እምበር ኣብ ከክንድኡ ክትጥቐም ኣይክኣልን ምኽንታቱ ድማ ገጽካ
ዘርኤ ማስኬራ ወይ ናይገጽ መኸላኸሊ ገጽካ ዘርኢ ማስክ ብግቡእ
ኣፍካን ኣፍንጫኻን ስለ ዘይሽፍንን ነቲካብ ኣፍ ዝወጽእን
ነጠብጣብን ካብ ኣየር ዝርከቡ ነገራት ብግቡእ ስለ ዘይከላኸል እዩ::

ብናይ ምንቕስቓስ ከንፈር ዝጥራይ እየ ክረዳዳእ ዝኽእል:: ናይ ገጽ
መሸፈኒ ክጥቐም ኣሎኒ ዶ?
እንተተኻኢሉ፣ብናይ ምንቕስቓስ ከንፈር ይኹን ብናይ ገጽ
ምልክታት ዝረዳዳእ ሰብ ንከንፈር ዘርእይ ወይ ንገጽ የሐሊፉ ዘርኢ
መሸፈኒ ገጽ (face mask) ክጥቐም ጽቡቕ እዩ:: እቲ መሸፈኒ ገጽ
ምጥቓም ውጽኢታዊ መታን ክኸውን፣የሐሊፉ ዘርኢ ናይገጽ
መሸፈኒ ብዝግባእ ኣፍን ኣፍንጫን ዝሽፍምን፣ብግቡእ ከስተንፍስ
ዝኽእል ግን ካብ ኣፍ ክወጽኡ ዝኽእሉ ተሓዋስያን ግን ክሕዝ
ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ::.
ንዝያዳ ሓበሬታ More information

ናይገጽ መሸፈኒ ማስክ ኣበይን መዓስን ይግበርን ብኸመይ ከ
ይስራሕ ንዝብል ሓበሬታ：
www.gov.uk/government/publications/facecoverings-when-to-wear-one-and-how-to-makeyour-own
ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስክ ካልእ ካብቲ ቫይረስ እተከላኸለሎም
ናውቲን ላተራልፍሎው እተብሃለ ቑልጡፍ መመርመሪ ናውቲ ምስ
ተጠቐምካሎም ብኸመይኣገባብ ክጉሓፍ ኣለዎ ዝብል ሓበሬታ
ንምርካብ
www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19disposing-of-waste

ስዊዝ ቺዝ ንስርዓተ ምስትንፋስ ዘጥቕዕ ወረርሽን ቫይረስ መኸላኸሊ ዘዴ
እቲ ቫይረስ ንኸይዛመት ኣብ ምግባር ክኸላኸል ዘኽእል በይናዊ ፍታሕ ከምዘየለ ምፍላጥ

በይናዊ ሓላፍነት

ናይ ሓባር ሓላፍነት

ነፍስ ወከፍ ደረጃ ናቱ ዝኾነ ጉድለታት አለዎ ኩሉ ዓይነት ምክልኻል ግን
ዚያዳ ውጺኢታዊ ይኸውን

ኣዳላዊ Ian M Mackay ድሕረ ገጽ Virology.com ምስ ዝኸበረ ምስጋና ን Jody Lanardን, Kathrine Ardenን QLD ዩኒቨርስቲ
ብJames T Reason ኣብ 1990ዝተምሃዘ ንምኽልኻል ለበዳታትን ሓደጋታትን ዝውሰድ ስጉምትታት ናይስዊዝ ቺዝ ሞዴል

