
COVID-19 ዝምልከቱ ሓቅታት ዝሓዘ ወረቀት 

መስርሕ Dial Colorado 

ኣብ እዋን እዚ ለበዳ ቫይረስ ኮረና፣ Colorado ጥዕና ሕብረተሰብን ክንክን 
ጥዕናን ዕሽሽ እንተይበልት፣ ሒወት ብዝተኽኣለ መጠን ውሕስ ንምግባር 
ትሰርሕ ኣላ፡፡ ብብርኪ ሃገር መለክዒ ዝወጸሉ ብዝተፈላለየ ብርኪ ክግለጽ 
ዝኽእን “ግልጽነት” ዘለዎ ኣሰራርሓ ብምዝርጋሕ፣ እዚ ንምምጥጣኑ ከቢድ 
ዝመስል ሚዛኑ ሓልዩ ንክቅጽል ይገብር፡፡  

እዚ መስርሕ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ / intuitive dial ብምጥቃም ማሕበረሰብ 
ምስፍሕፋሕ COVID-19 ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ክቆጻጸሮ ከምዝኽእል 
ቀዲምካ ንምፍላጥ ዘኽእል ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለዉ ፍሉያት ጸጋታት ኣብ 
ግምት ዘእተወ መስርሕ እዩ፡፡ ቀሊልን እምነት ተሕድረሉ ኣሰራርሓ ክሕይል 
ብምግባር፣ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ማሕበረሰብ ኣብ ምርመራታት፣ ምሕካም፣ 
ወይ ምዕዳል ክትባት ዕውት ስራሕ ክሳብ እንሰርሕ ፣ ሒዎት ኣብ እዋን እዚ 
ለበዳ ቫይረስ ኮረና ውሑስ ኮይኑ ንክቅጽል መማረጺ መሳርሒ ክህልዎ የኽእል፡፡ 

እዚ ድያል እዙይ/dial ካብቲ ዝተሓተ ክሳብ እቲ ብጣዕሚ ጥንኩር ዝበሃል ሓሙሸተ ብርክታት ዝሓዘ እዩ፡፡ እዞም ዝተፈላለዩ ብርክታት ነንሕድሕዶም መለክዕታት 
ዘለዉዎምን ብሓደግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ክንደይ ሰባት ክሳተፉ ከምዝኽእሉን ዝገልጹ ዝርዝር ሓበሬታታት ዝሓዙ እዮም፡፡  

እቶም ሓሙሽተ ብርክታት 

1. ጎረባበብትና ከይጥቅዑ ምክልኻል: ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኤጀንስታት ሕብረተሰብ ጥዕና ምርመራታት፣ ምጽራያት ፣ ምንኽኻእ ዘለዎም ሰባት ደሊኻ
ብምፍላጥ፣ ዝተጠርጠሩ ፈሊኻ ብምጽናሕ፣ መወሸቢ ብምድላው፣ ዝተጠርጠሩ ቦታታት ብምዕጻውን፣ ዝወጹ መምርሕታት ተግባራዊ ንኹኾኑ
ብምግባርን እቲ ለበዳ ከይላባዕ ምግባር ክኢሎም እዮም፡፡

2. ኣብ ገዛኻ ብምኳን ውሑስ ምኳን 1 - ጥንቁቅ: እዙይ ነተን ትሑት ምልባዕ እቲ ቫይረስ ዘለወን ግን ኣብቲ ጎረባብትና ካብቲ ሓደጋ ምሕላው ዝብል
ብርኪ ዘይበጽሓ ሃገራት ዝምልከት ኮይኑ ካብቲ ኣብ ብርኪ 2 ዘሎ ካብ ገዛኻ ናይዘይምውጻእ ትእዛዝ ፍኹስ ዝበለ እዩ፡

3. ኣብ ገዛኻ ብምኳን ውሑስ ምኳን 2 - ዘለዉ ስግኣታት: እቲ መመሳኸሪ፣ ኩላትና ኣብ ገዛና ብምኳና ድሕንነትና ውሕስ ዝኸውን ዋላኳ እንተኾነ፣
ኣብ ዕጹው ገዛ ኮይንንና ካብ እነተግብሮ ናይ ኣካላዊ ምፍንታት ብዝበለጸ ናብ ደገ እንትንወጽእ ጥንክር ዝበለ ናይ ምፍንታት ተግባራት ክንገብር ክኢልና
ኢና፡፡

4. ኣብ ገዛኻ ብምኳን ውሑስ ምኳን 3 - ዝላዓለ ስግኣት ሓደጋ: እዙይ ነተን ምውሳኽ metrics ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት፣ ካብቲ ኣብ ብርኪ 2 ዘሎ ኣብ
ገዛኹም ብምኳን ሂዎትኩም ውሑስ ግበሩ ዝብል መምርሒ ጥንክር ዝበለ እዩ፡፡ ናብ ተግባር ምእታው የድሊ እዩ፣ ይኹን እንበር ካብ ገዛኹም
ኣይትውጽኡ ዝብል መምርሒ ዝይክወሃብ ይኽእል እዩ፡፡

5. ኣብ ገዛኹም ኩኑ: ኣስቤዛ ንምዕዳግ፣ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንምግባርን ኣገደስቲ ዝባሃሉ ንጥፈታ ንምትግባር እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ገዝኡ
ንክወጽእ ኣይፍቀደሉን፡፡ ብጣዕሚ ኣድለይቲ ዝባሃሉ ትካላት ንግዲ ጥራይ እዮም ክፍቲ ዝኾኑ፡፡

እቶም ዝተፈላለዩ ብርክታት ዝዕቅን መለክዒ 

1. ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ  ሰባት: እቲ ቫይረስ ኣብታ ሃገር ብኸመይ ናህሪ ይስፋሕፋሕ ከምዘሎ፡፡
2. በቲ ቫይረስ ዝተተሓዙ ሰባት ብሚእታዊ እንትግለጽ: ምስፍሕፋሕ እቲ ቫይረስ ንምቁጽጻር ብዘኽእል መጠን እኹል ዝኾነ ምርመራ COVID-19

ምህላዉን ዘይምህላዉን ምፍላጥ፡፡
3. ኣብ ሕክምና ዘሎ ጽዕንቶ: ናብ ሕክምና ዝመጹ ሰባት ይውስኹ ዶ ኣለዉ፣ ኣብዘለዎ ብርኪ ድዩ ዘሎ፣ ወይስ ይንኪ እዩ ዘሎ ኢልካ ምፍላጥ፡፡

ሃገራት ብመሰረት እቶም ዝተቀመጡ መለክዕታት ኣብቶም ዝተዘርዘሩ ብርክታት ካብ ሓደ ብርኪ ናብ ካልእ ብርኪ ክድይቡን ክወርዱን ዝኽእሉ ኮይኖም ኣብ 
ከባቢኦም ዘለዉ ፍሉይ ዝኾኑ ሓቅታት ኣብ ግምት ንክኣትዉ ምስቲ ክልል ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ፡፡  ናብቲ ብዙሕ ክልከላታት ዘይብሉ ብርኪ ንምስግጋር 

(ንኣብነት፣ ብርኪ 2 ናብ ብርኪ 1)፣ እተን ሃገራት ንክልተ ሰሙናት ዝኣካ እቶም ሰለስተ መለክዕታት ኣማሊኦም ክጸንሑ ይግባእ፡፡ እተን ሃገራት  ምስ CDPHE 

ብምትሕግጋዝ ክሰርሑ ይግባእ፣ እዙይ ማለት ድማ እተን ሃገራት ካብ ክልተ ሰሙን ንዝበልጽ እዋን እቶም ዝተጠቀሱ መለክዕታት እንተዘየማሊአን ናብ ጥንክር 
ዝበለ ስጉምትታት ዝሓትት ብርኪ ክሳገሩ ይኽእሉ እዮም፡፡ 

 Read the complete Dial Framework policy document. (ነቲ ዝተማልአ ሰነድ ፖሊሲ ማዕቐፍ Dial ኣንብቡ) 

https://drive.google.com/file/d/1kGtoAlK9qtU1fwQGUss2yYTWKtc3ocMX/view?usp=sharing

