
የኮቪድ-19 ጠቃሚ መረጃ  

የኮሎራዶ ሠሌዳ መዋቅር  
 

 

በዚህ ወረርሽኝ ወቅት፥ የህዝብ ጤናና የጤና ጥበቃ አቅማችንን ሳናልፍ፥ ኑሮ 
በተቻለ መጠን ዘለቄታ ያለው እንዲሆን ለማድረግ ኮሎራዶ እየሠራ ይገኛል።  
አውራጃው በሚያወጣቸው መስፈርቶች መሠረት የተለያዩ “ክፍት የመሆን” 
ደረጃዎች ይህንን ጥንቃቄ የሚጠይቅ ሚዛናዊ ሁኔታ ለመጠበቅ ያስችላሉ።   

 

ይህ መዋቅር አንድ ማህበረሰብ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቆጣጠር ያለውን 
ስኬት ለማሳየት፥ ለየት ያሉ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ከግምት ያስገባ ሰሌዳ  

ይጠቀማል።  ቀለል ያለና ሊገመት የሚችል ሁኔታ በመጠቀም፥ በምርመራ፥ 
በሕክምና ወይም በክትባት ከፍተኛ ግኝት እስከሚደረግ ድረስ የአካባቢው 
ማህበረሰቦች በወረርሽኝ መሃል ሕይወት ዘላቂነት እንዲኖረው ማድረግ 
የሚያስችል አንድ ተጨማሪ መሳሪያ ይኖራቸዋል።   

ይህ ሰሌዳ ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ ገዳቢ አምስት ደረጃዎች አሉት።  እያንዳንዱ ደረጃ ልዩ መለኪያዎችና በአንድ ጊዜ ስንት ሰዎች በአንድ እንቅስቃሴ ውስጥ 
መሳተፍ እንደሚችሉ ያሳያል።   

 
አምስቱ ደረጃዎች 

1. ጎረቤቶቻችንን እንጠብቅ፦ የአካባቢው የሕዝብ ጤና ተቋሞች የታማሚ ቁጥር ሲጨምርና ወረርሽኝን መቆጣጠር የሚችሉት ምርመራ፥ የጉዳይ 
ምርምር፥ የንክኪ ክትትል በማካሄድ፥ ለብቻ በመለየት፥ ለይቶ በማቆየት፥ የተወሰኑ ቦታዎችን በመዝጋትና የሕዝብ ጤና ትእዛዞችን በማስፈጸም ነው።    

2. የቤት ውስጥ ቆይታ ለጤንነት ጥበቃ 1 - ተጠንቀቅ: የዚህ ደረጃ ገዳቢነት ከቤት ውስጥ ቆይታ 2 ያነሰ ሲሆን፥ ይህ የቫይረስ ስርጭታቸው ዝቅተኛ ሆኖ 
ገና “ጎረቤቶቻችንን እንጠብቅ” የሚለው ደረጃ ጋር ላልደረሱ አውራጃዎች ነው።   

3. የቤት ውስጥ ቆይታ ለጤንነት ጥበቃ 2 - አሳሳቢ: መነሻ መስመር።  በቤት መቆየት የተሻለ ቢሆንም ውስን የሆኑ ቦታዎች ውስጥ ከመሆን ውጪ 
ብንሆን የተሻለ ማህበራዊ መራራቅ ማድረግ እንችላለን።  

4. የቤት ውስጥ ቆይታ ለጤንነት ጥበቃ 3 - ከፍተኛ ስጋት: መለኪያዎች ላሏቸው አውራጃዎች የዚህ ደረጃ ገዳቢነት ከቤት ውስጥ ቆይታ 2 ከፍ ያለ ነው።  
እርምጃ መውሰድ ያሰፈልጋል ግን በቤት ውስጥ መቆየት ላያስፈልግ ይችላል።   

5. በቤት ውስጥ ቆዩ: ምግብ ለመሸመት፥ ስፖርት ለመሥራት ወይም አስፈላጊ እንቅስቃሴዎችን ለማድረግ ካልሆነ በስተቀር ሁሉሰው በቤት መቀመጥ 
አለበት።  አስፈላጊ ንግዶች ብቻ ክፍት ናቸው።   

 
ደረጃዎችን ለመለየት የሚረዱ መለኪያዎች  

 
1. አዲስ ታማሚዎች: በአንድ አውራጃ ውስጥ ቫይረሱ ምን ያክል እየተሰራጨ ነው። 
2. ፖዚቲቭ የሆኑ በመቶ: የቫይረሱን ስርጭት ለማወቅ የሚያስችል በቂ የኮቪድ-19 ምርመራ መኖሩን ማወቅ።   
3. ሆስፒታሎች ላይ ያለው ተጽዕኖ: ሆስፒታል መሄድ እየጨመረ መሆኑን፥ ያው መሆኑን ወይስ እየቀነሰ መሆኑን ማየት።   

 
አውራጃዎች ከደረጃ ወደ ደረጃ የሚሸጋገሩት በመለኪያዎቹ ላይ ተመሥርተውና ልዩ የሆኑ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ከግምት ውስጥ መግባታቸውን ለማረጋገጥ 
ከስቴቱ ጋር አብረው በመሥራት ነው።  ገዳቢነቱ ያነሰ ወደሆነ ደረጃ ለመሸጋገር (ለምሳሌ ከ2ኛ ደረጃ ወደ 1ኛ ደረጃ)፥ አውራጃዎች የሶስቱንም መለኪያዎች 
መስፈርቶች አሟልተው ለሁለት ሳምንት በዛ ደረጃ መቆየት አለባቸው።  አውራጃዎች ከ CDPHE ጋር መመካከር አለባቸው፥ በዚህም መሠረት የማናቸውንም 
መለኪያዎች መስፈርቶች ከሁለት ሳምንት በላይ ሳያሟሉ ከቆዩ ይበልጥ ገዳቢ ወደሆነ ደረጃ መሸጋገር ሊኖርባቸው ይችላል።   

 
 ሙሉ የሠሌዳ መዋቅር ፖሊሲውን ያንብቡ. 


