
ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ - 
ሽቶታት፣ ቀንዲ ኣርእሽትታት ከምኡ'ውን ናውትታት 
ንመከላኸሊ ልበዳ  
መወሰኽታ ስትራተጂ፣ መርገጽ 23/10/2020 

 መእተዊ ቃል  
 ናይ መጀመርታ መርገጽን ናይ ሎሚ ኩነትን  
 ኣብነታት ምዕባለ ሃገር-ከተት ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ  
 ሽቶታት  
 ቀንዲ ኣርእስትታትን ናውትታት ንመከላኸሊ ልበዳን1  

ቅያር ካብቲ ካብ ዕለት 13.10.2020 ዝነበረ መርገጽ፥ "ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ RKI ብዛዕባ 
መከላኸሊ ስጉምታት ከምኡ'ውን ጸረ ሃገር-ከተት ስጉምታት ኣብቲ ኮቪድ-19 ሃገር-ከተት" 
(ጥብቆ 2) ዝብል ሓበሬታ ግራፊክ ተወሲኹ ኔሩ። 

መእተዊ ቃል 

እቲ SARS-CoV2-ሃገር-ከተት ንሕብረተሰብና ዓበይቲ ብድሆታት ይገብረሎም። ኣብ ዝመጹ 
ኣዋርሕ ምውጋድ ልበዳታት ዕላማ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ'ውን ሽሕ'ኳ ብቀጻሊ ዘሎ ድንገት 
ልበዳ እናሃለወ ኩሎም ቦታታት ህዝባውን ቍጠባውን ናብራ ብዝተኻእለ መጠን ክዕቀቡ 
ኣለዎም። ኣደብ ናይ ኩሉ ውልቀ-ሰብ እዩ ዝቑጸር፥ ጽኑዕ ምኽታል ሕጋጋት ርሕቐትን ጽሬትን 
ጥራይ ንውልቃውን ባዕዳውን ምክልኻል ካብ SARS-CoV-2 ዘገልግል ዘይኮነ፣ እንተላይ 
ተወሰኽቲ ካልኦት ሕማማት ልበዳ ክዕግት ይኽእል። ብምትሕብባር ሓባር ዝተሰከሙ 
ስጉምትታት - ከከም ኩነታቱ ዝተስተኻኸለ - እቲ ምንቅስቓስ ልበዳ ሕብረተሰባውን 
ቍጠባውን ናብራ ከየቋረጽ እንከሎ ናይ ሰብ መከራን ሞትን መታን ክውገድ ቍጽጽር ክወሃበሉ 
ይከኣል። እዚኦም ስጉምትታት ኩሉ ግዜ ተቘጻጺሮም ከምኡ'ውን ተስተኻኺሎም። 

እዚ ሰነድ ስትራተጂ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ዝነበሩ ተመኩሮታት ኣብ SARS-CoV2-ሃገር-ከተት 
ንቍጽጽር ሃገር-ከተት ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ ቀንዲ ነጥብታት የቕርብ። ዕላማ ናይቲ ሰነድ፣ 
ኣረኣእያ ንምዕባለን ምድራትን ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ምርኣይ እዩ (ጥብቆ1፥ ኮቪድ-19፥ 
ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ (PDF, 38 KB፣ እዚ ፋይል'ዚ ንስንክልና 
ዓይኒ ዘለዎም ሰባት ኣይኮነን))። 

ኮቪድ-19፥ ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html#doc14571218bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html#doc14571218bodyText2
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html#doc14571218bodyText3
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html#doc14571218bodyText4
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Strategie_Ergaenzung_Covid.html#doc14571218bodyText5
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Anlage1_Strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Anlage1_Strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Anlage1_Strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Anlage1_Strategie.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Anlage1_Strategie.pdf?__blob=publicationFile


 

ጥብቆ1፥ ኮቪድ-19፥ ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ  

ምንጪ፥ Robert Koch-Institut  

ናይ መጀመርታ መርገጽን ናይ ሎሚ ኩነትን 

እቶም ቀዳሞት ኣዋርሕ ናይ SARS-CoV-2 ሃገር-ከተት ኣብ ጀርመን ብምሒር ሓባር 
መንፍዓታት ከምኡ ድማ ብሰፊሕ ምድራት (ንኣ. እገዳ ርክብ፣ ምዕጻው ድኳውንትን ቤት-
ትምህርትታትን) ይከኣሉ ኔሮም። እቶም ኣብ መጋቢት 2020 ኣብ ጀርመን ዝተረኸቡ ስጉምታት 
ወሰንቲ ቍጠባውያንን ማሕበራውያንን ሳዕቤናት ኔሩዎም። 

ምስ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ምንጽጻር ክግበር እንከሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጀርመን እቲ 
ምድራት ሃገር-ከተት ዳርጋ ዕዉት እዩ ኔሩ፣ እዚ ግን ናይ ሕጂ ዘለው ብድሆታትን ቀጻሊ 
ኣድላይነት ምዕባለን ከዕሽወና የብሉን። ኣብ ዝስዕብ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ተቐሪቡ ኣሎ፣ ምሰየኖት 
ናውትታት ምዝርጋሕ SARS-CoV-2 ኣብ ጀርመን ክንከ ከምዝኽእል ይሕብር። ብቀጻሊ 
ተሓታትነት ምሉእ ሕብረተሰብ ንምቕላስ እዚ ሃገር-ከትተ ይቖጽር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ 
ንኣ. 'shielding approah' (ምሉእ ምግላል ንጽላት ሰባት ኣብ ገዛ ወይ ኣብ ዑቕባ ክንክን) 
ጥራይ እኹል ከምዘይኮነ ተራእዩ፣ ብፍላይ ተነቐፍቲ ጉጅለታት ህዝቢ ክንከላኸሎም እንተ 
ደሊና። እዚ መከላኸሊ'ዚ ጥራይ ብተሓታትነት ሕብረተሰብ ክዕውት ይኽእል። እንተላይ ናይ 
ልበዳ ልዕል ዝበለ ርከሳ ናይ ግድን ካብ ገሊኦም ቦታታት ወይ ኩነታታ ኣይምርኮስን እዩ፣ ንኣ. 
ገለ ቦታ ወይ መጐዓዝያ፣ ግና ኣረኻኽባ ኣብ መንጎ ውልቃዊ ኣደብን ከባብን ወሳኒ እዩ። እዚኦም 
ልበዳታት ካብ ከባቢ ክመጹ ዋላ ውን ካብ መገሻታት ክመጹ ይኽእሉ፣ እንተላይ ምልካፍ ካብ 
ወጻኢ መጺኡ እቲ ቫይረስ ብእኡ እናበዝሐ ናብ ጀርመን ክስከም ይከኣል። 

ኣብነታት ምዕባለ ሃገር-ከተት ኣብ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ 



ነቶም ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ ከምቲ ዝስዕብ ክኸውን ዝኽእል ኣከያይዳ ሃገር-ከተት ንግምት 
ኢና፥ 

1. ንጽል ጉዳያት፣ ብከባብን ግዜን ዝተደረተ ምቅላዕ ምስ ብዙሓት ሓድሽቲ 
ልበዳታት፣ እዚኦም ኣብ ኩሉ ሰዓት ዓቕሚ ክዕግቱ ይኽእሉ፣ ሽዑ ነቲ ርከሳ ብቑዕን 
ከባብያውን ዝኾነ ኣከያይዳ የድልዮም። 

2. ምቅላዕ ኣብ ንጽላት ፍጻሜታት (ከም ንኣብነት በዓላት ስድራ ወይ ኣብ ትካላት 
ትምህርቲ ከም ኪታ/ዑቕባ ቆልዑት፣ ቤት-ትምህርትታት)፣ ዋላ ብቀጻሊ ዝገድድ ኣብ 
ቀውዒ/ክረምቲ፣ ካብ ዝተቐየረ ኣደብ እንድሕር ዝምርኮስ ኮይኑ (ንኣ. ንውሕ ዝበሉ 
ጽንሓታት ኣብ ዕጹዋት ክፍልታት)። 

3. ምቅላዕ ኣብ ብዙሓት ፍጻሜታት፣ ናብ ንጽላት ሰንሰለታት ልበዳ ክምለስ 
ዘይክእል ዞባዊ ምዝርጋሕ ከምኡ'ውን ኣብቶም ዝተመልከቱ ቦታታት ክሳብ ዳግመ-
ምጅማር ስጉምታት እዩ ዝበጽሕ (ጥብቆ 2 ረአ)። 

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ RKI ብዛዕባ መከላኸሊ ስጉምታት ከምኡ'ውን ጸረ ሃገር-
ከተት ስጉምታት ኣብቲ ኮቪድ-19 ሃገር-ከተት 

 

ጥብቆ 2፥ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ RKI ብዛዕባ መከላኸሊ ስጉምታት ከምኡ'ውን ጸረ ሃገር-ከተት 
ስጉምታት ኣብቲ ኮቪድ-19 ሃገር-ከተት  

ምንጪ፥ Robert Koch-Institut  

ሓደ ወይ ዝያዳ ሓደ ክታበታት ከም ዝተመደበ ኣብ ዝመጽእ ዓመት (2021) ክቕረብ እዩ። እዚ 
ንምቅላስ ከምኡ'ውን ነከያይዳ ሃገር-ከተት ብወሳኒ ክመሓያይሾ ይኽእል። እቲ RKI ዋላ'ኳ 
ምእትታው ነገር ክታበት ወይ ብዙሓት ነገራት ክታበት እናሃለዉ። እዚ ወይ እዚኦም ኣብ 
መጀመርታ ጥራይ ብደረታዊ መጠን ክህሉ ከምዘሎ ይግምት፣ ኣብ መጀመርያ ፍልይ ዝበሉ 
ጉጅለታት ርከሳ ክታበት መታን ክገብሩ ከምኡ'ውን ኣብ ቀጻሊ ኣከያይዳ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ 
ክታበት ይግበረሎም። 

https://www.rki.de/SharedDocs/Bilder/InfAZ/neuartiges_Coronavirus/Strategie_Anlage2.html


እቲ ክታበት ዋላ ኣገዳሲ ኣካል ምቅላስ ሃገር-ከተት እንተኾነ፣ ንሱ ጥራይ በይኑ 
ኣይኣክልን እዩ፣ ብሕልፊ ኣብቲ ቀዳማይ ኣካል ናይ ደረታዊ ህላወ፣ ስለዚ ቀጺሉ 
ተሓታቲ ኣደብ ከምኡ'ውን ፍሉያት ቅያራት ሓባር ናብራ ክፍጸም ኣለዎ፣ ብሕልፊ 
ምእንቲ ቀጻሊ ምኽታል ሕግታት AHA+A+L (ርሕቐት ምግዳፍ - ሕጋጋት ጽሬት 
ምኽባር - ናይ መዓልታዊ ናብራ ማስኬራታት ምኽዳን፣ Corona-Warn-App / ናይ 
መጠንቀቕታ ኮሮና ኤፕ) ከምኡ'ውን ምስግጋር ንጥፈታት ዕረፍቲ ናብ ደገ፣ ሕማቕ 
ንፋስ ዘለዎም ክፍልታት ከምኡ'ውን ኣዚኦም ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ቦታ ክውገድ 
መታን ክከኣል። 

ሽቶታት 

ቀንዲ ኣገዳስነት ዘለዎ ሽቶ ምንካይ ዝርጋሐ ከምኡ'ውን ጥዕናውያን ሳዕቤናት እዩ፣ ሽሕ'ኳ 
ሓፈሻዊ ማሕበራውን ቍጠባውን ናብራ (እንተላይ ትምህርታውያን ትካላት) ኣብ ጀርመን 
ብዝተኻእለ ብንኡስ ክዕንቀፍ ይግባእ። እቶም ምናልባት ዝተደለዩ ስጉምትታትን ደረታትን 
ከከም ዝምልከት ርከሳ ክምደቡ ኣለዎም ከምኡ'ውን ብከባብን ግዜን ክድረቱ ኣለዎም።  እቶም 
ስጉምትታት ብሕግን ውድብን ከከም መጠነኛነት ከምኡ'ውን ከከም ኩነታቶም ኣብ ተግባር 
ክውዕሉ ኣለዎም። 

ብዝሰርሕ ክታበት፣ ዝተመሓያየሸ መደባት ፍወሳ ከምኡ'ውን ኣልቦ-መድሃኒታዊ ስጉምታት 
(ንኣ. ምኽታል ሕጋጋት AHA+L) ልዕለ ምጽዓን ስርዓተ ጥዕና (ንብሉጽ ሕክምና ተሓከምቲ 
ኮቪድ-19 ከምኡ'ውን ንንቡር ሕክምና ኩሎም ካልኦት ተሓከምቲ)፣ ድንጉይ ሳዕቤናት ናይቲ 
ሕማም ከምኡ'ውን ሞታት ብዝተኻእለ መጠን ክውገዱ ኣለዎም። 

እቶም ስትራተጂካውያን ሽቶታት ንወግዓዊ ጥዕና ከምኡ'ውን ንምክልኻል ልበዳ 
ዝስዕቡ እዮም፥ 

1. ምንካይ ርከሳ ምልካፍ ኣብ ንጥፈታት ስራሕን ማሕበራዊ ናብራን ናይ ኩሎም 
ጉጅለታት ህዝቢ ኣብ ጀርመን፣ 

2. ምውጋድ ሓድሽ ክቈጻጸር ዘይከኣልን ቅልጡርን ምዝርጋሕ መልዓሊ፣ 
3. ቀጻሊ ምድልዳልን ምትእስሳርን ናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና (ÖGD) ከምኡ 
ድማ ስርዓተ ጥዕና፣ ሓደ ቅልውላው ዘይብሉ ሲስተም ክዕቀብ መታን ክከኣል። 

4. ምዕባለ ሰፊሕ ኮቪድ-19-ክንክን ኣብ ተጐዓዚ ወይ ቀዋሚ ቦታ። 

ቀንዲ ኣርእስትታትን ናውትታት ንመከላኸሊ ልበዳ1 

 
ዝበዝሕ ህዝቢ እቶም ስጉምትታት ንምንካይ ርከሳ ምልካፍ ይፈልጥ እዩ ከምኡ 'ውን 
ኣብ ኣገደስቲ ቦታታት ናብራ ኣብ ተግባር የውዕል፥  እቶም ናይ AHA+L ሕጋጋት (ርሕቐት 
ምግዳፍ – ሕጋጋት ጽሬት ምኽባር – ናይ መዓልታዊ ናብራ ማስኬራታት ምኽዳን ከምኡ'ውን 
ምንፋስ) ቀጺሎም ክኽተሉ ኣለዎም። ንኣደብ ርከሳ ዝኾነ ሃለዋት ክፍጠር ኣለዎ፣ እቲ ውልቀ-
ሰብ ኣደቡ ብዝተመልከተ ንከስተኻኸል ክቕየር መታን ክኽእል። 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/WarnApp/Warn_App.html


እቶም ስጉምትታት ንምንካይ ርከሳ ምልካፍ ብቀጻሊ ይግምገሙ እዮም ከምኡ 'ውን 
ሓድሽቲ ስነፍልጠታውያን ግንዛበታት ኣብ ተግባር ይውዕሉ፥  እቶ ምስነፍልጠታውያን 
ግንዛበታት ናይ ምልካፍ መንገድታትን ጉዳያትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ናብታ (ምንባር፣ 
ቤት-ትምህርትታት፣ ህዝባዊ መጐዓዝያ፣ ትካላት፣ ቤትጽሕፈታት፣ ቤት-መግብታት፣ ዓበይቲ 
ፍጻሜታት፣ ወዘተ) ከምኡ'ውን ጉጅለታት ህዝቢ ይጥቀሙ እዮም፣ ብቑዓት ስትራተጂታት 
ንምንካይ ርከሳ ኣብ ስራሕ ከምኡ'ውን ኣብ ግላዊ ናብራ መታን ክምዕበሉን ኣብ ተግባር 
ክውዕሉን። ተመኩሮታት ንስጉምትታትን ሳዕቤናቶምን ኣብ ኩሎም ደረጃታት ክለዋወጡ 
ኣለዎም፣ ብሕልፊ እንተላይ ኣብ መዳይ ሃገራት። 

ትምህርታውያን ትካላት ነጻ ምግዳፍ፥  ትምህርታውያን ትካላት ከም ቤት-ትምህርታትን 
መዕቈቢታት ቆልዑትን ኣገዳሲ ኣካል ህዝባዊ ናብራ እዮም። ንጹርነት ኩነት ሳዕቤናት ናይ ቤት-
ትምህርትታትን መዕቆቢታት ቆልዑትን ምስቲ ሃገር-ከተት ዝተፈላለየ እዩ - ግና 
ትምህርታውያን ትካላት ኣብቲ ፍጻሜ ልበዳ ተራ ከምዝጻወቱ ብንጹር የርኢ። 2,3,4 ብዝኾነ ግን 
ቤት-ትምህርትታትን መዕቆቢታት ቆልዑትን ንምዕባለ፣ ትምህርቲ ከምኡ'ውን ማሕበራውነት 
ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ወሰንቲ እዮም፣ ከምኡ'ውን ወለዲ ስርሖምን ተግባራቶምን 
ክፍጽሙ መታን ክኽእሉ። እዚኦም ትካላት ብምኽታል ኣምራት ጽሬት ብቀጻሊ ክፉት ክተርፉ 
ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ውድባዊ ምድላው ከምኡ'ውን ስጉምትታት ኣብ ቀረባን ጨናፍር-ዝሰግርን 
ምትሕብባር ኩሎም ተሳተፍቲ ኣድላይ እዩ፣ ምእትታው ልበዳታት ብዝተኻእለ መጠን ክውገድ 
መታን ክከኣል፣ ወይ ክሳብ ሽዑ እንድሕር በጺሑስ ብእዋን ክፍለጥ መታን ክከኣል። ጥራይ 
ብኸምኡ መጠን ዝተመልከቱ ሰባት ብንኡስ ክተሓዝ ይከኣል ከምኡ'ውን ዝርጋሐ ብዘይ 
ምዕጻው ትካላት ክውገድ ውን ይከኣል። 

ተንቀሳቓስነት ብርጉጽ ምሓዝ (ብሃገራውን ሰገረ-ዶባውን መዳይ)፥  ትንተና ኣህጉራዊ 
መርገጽ ክቕጸል ከምኡ'ውን ስጉምትታትን ስትራተጂታትን ብንጡፍ ምስትኽኻል ኣገዳሲ እዩ። 
ሽዑ ዝስዕብ ምጥቓስ ኣገዳሲ እዩ፥ ዝለዓለ ተንቀሳቐስነት (ናይ ስራሕ ወይ ናይ ግሊ ንጥፈት 
ምግያሽ) ተወሳኺ ርከሳ ማለት እዩ፤ ግና እዚ ርከሳ'ዚ ብቀንዲ ካብቲ ቦታ መገሻ ወይ ካብ ፍልይ 
ዝበለ ቦታ ኣይምርኮስን እዩ፣ ግና ብቀንዲ ካብ ኣደብ ውልቀ-ሰብ ኣብ ሓደ ምትሕልላፍ ቫይረስ 
ዘሎ ቦታ ይምርኮስ።5 ርከሳ ዘልዕል ኣደብ ፍሉጥ ክኸውን ኣለዎ፣ ክውገድ ምእንቲ ክከኣል። 
ንገየሽቲ ናይ ርክብ መንገድታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክቕረበሎም ኣለዎ፣ ንሳቶም ሽዑ 
ብፈተና፣ ኳራንተይን ከምኡ'ውን ግለላ ክሕበሩ መታን ክኽእሉ። 

ፍልይ ዝበለ መከላኸሊ ልበዳ ኣብ ዕብይ ዝበሉ  ፍጻሜታት፥  ናይ ሰብ መኣከቢታት፣ 
ብሕልፊ ኣብ ዕጹዋት ክፍልታት፣ ንርከሳ ዝርጋሐ SARS-CoV-26 የልዕሉ። ኣብ ትሕቲ እዚኦም 
ኩነታት ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኩሉ ግዜ "Superspreading events" ዝብሃሉ ፍጻሜታት ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ነቲ ምቅላዕ የግድዱ ኔሮም፣ ካብቲ ምምሕልላፍ ኣብ መንጎ ውሑዳት ንጽላት 
ሰባት ዝያዳ ማለት እዩ።7 ብምምጻእ ሓፈሳውያን ለበዋታት፣ ንጹርን ግሉጽን ርዱእን ዝኾኑ 
መትከላት ንምክያድ ፍጻሜታት ካብቶም ተሓተትቲ ናይ ዝምልከቱ ጨናፍር ክስራሑ ኣለዎም። 
ሽዑ እቲ ዓይነት ፍጻሜ ዋላ ውን እቶም ምኽንያታት ደረታት ስፍሓት ክኽበሩ ኣለዎም። 

ስትራተጂካዊ ርክብ ቅልውላው፥  ናይ ኮሮና መርገጽ ኣዝዩ ሕልኽልኽ እዩ፣ ኩሉ ግዜ 
ብዝተደጋጋሚ ሓድሽቲ ግንዛበታት ይቕልቀሉ፣ ዳግመ-መስርሕ ለበዋታት ተግባር የድልዩ 



እዮም። ርክብን ምልውዋጥን ምስ ተነቐፍቲ ጉጅለታት ከምኡ'ውን ብከቢድ ክርከቡ ዝኽእሉ 
ጉጅለታት ሰባት ኣብዚ ኣገደስቲ እዮም። 

ሃገራዊ መፈተኒ ስትራተጂ ብቀጻሊ ምምዕባል፣  ሰፊሕ ምርመራ ምፍቓድ፥  ውልቃዊ 
ምኽንያት ዘለዎን ኣብ ከባቢ ተቐሪቡ ዘሎን ምርመራ ንምርግጋጽ ተለበድቲ መሰረታዊ ኩነታት 
ምሕባር እዩ ከምኡ'ውን ንቍጽጽር ሃገር-ከተት ይሕግዝ። እቶም ውጽ ኢታት ካብ ቀጥታዊ 
(መረጋገጺ መልዓሊ) ከምኡ'ውን ዘይቀጥታዊ (ጸረ-ኣካል) ኣከያይዳ መረጋገጺ፣ ከከም መርገጽ 
ፍልጠት ከምኡ'ውን ከከም ሕቶ ብዛዕባ ገምጋም ኩነት ኣብ ሃገራዊ ስትራተጂ ተስት እዩ 
ዝኽበር። ኣብ ምጥቓም ፈተናታት ዕላማ ዘለዎ ኣከያይዳ ብምኽባር ቅድመ ፈተና ዝነበረ 
ተኽእሎ ከምኡ'ውን ኩነታት ርከሳ ኣገዳሲ እዩ። ብሕልፊ ብመዳይ ምስዓር ፍልጠት ከምኡ'ውን 
ሳዕቤናዊ ስራሕ ሪሶርስ ውን ኣገዳሲ እዩ። ምፍታን ምልክታት ዘለዎም ሰባት ከምኡ'ውን 
ምክልኻል ተነቐፍቲ ጉጅለታት ከም ንኣብነት ዓበይቲ ሰባት ኣብ መዕቆቢታት ክንክን ቀዳምነት 
ኣለዎም። ሽሕ'ኳ ልዕል ዝበሉ መፈተኒ ዓቕምታትት ኣብዚ ዓውዲ'ዚ፣ ሰብኣውን ንዋታውን 
መዓድናት ብመሰረት ተደሪቶም እዮም። ስለዚ ንዚቃዶ መስርሕ እቲ ሽቶ ከምኡ ድማ እቲ 
ምኽንያት ናይቶም መርመራታት ብሓፈሽኡ ፍሉጣት ክኾኑ ኣለዎም። ብኸምኡ ኣሉታዊ ዝኾነ 
መረጋገጺ ቫይረስ ጥራይ ናይ ሓጺር ግዜ ቅዳሕ እዩ፣ ስለዚ ክሳብ ግጉይ ስምዒት ውሕስነት 
ክበጽሕ የብሉን፥ ፈተና ኣሉታዊ ውጽኢት እንተለዎ ዋላ ንልበዳ ከልካሊ ዝኾነ ኣደብ ክህልወካ 
ኣለዎ፣ ከም ንኣብነት ምኽታል ስጉምትታት ጽሬትን መከላኸልን። 

ሓጸርቲ ግዝያዊ ኣከያይዳታት ኣብ ጉዳይ ፈተና ምፍላጥ፥  ናይ ምምሕልላፍ ርከሳታት 
ብሳዕቤን ንክንከዩ፣ ምፍላጥ ክሩር ተለበድቲ ብእዋን ኣገዳሲ እዩ ከምኡ'ውን ኣብ ውሽጢ 24 
ክሳብ 36 ሰዓታት (ኣብ መንጎ ምክያድ ፈተናን መልእኽትን ናይቲ ምርካብ) ክፍጸም ክከኣል 
ኣለዎ። እዚ በቶም ንጡፋት ተሳተፍቲ፣ ብሕልፊ ብምትሕብባር ዝምልከቱ ናይ ኢንሹራንስ 
ሕክምና ሕብረት ከምኡ'ውን ናይ ÖGD፣ ክውደብ ከምኡ'ውን ብቀጻሊ ክቈጻጸር ኣለዎ። 
ሰርቲፊከት ዘለዎም ናይ ጸረ-ኣካል ፈተናታት ናይ ኮቪድ-19 ተቐሪቦም ይርከቡ ከምኡ'ውን 
ንዓቕሚ ምርመራ PCR ይመልኡ እዮም። ናይ ጸረ-ኣካል ፈተናታት ካብቲ ኣብ ላብራቶሪ 
ዝተኻየዱ PCR-ፈተናታት ብዝወሓደ ተነቐፍቲ እዮም። ግና ምምርማር ኣብ ሽዑ ቦታ/ከባቢ 
ክግበሩ ይከኣሉ ከምኡ'ውን ውጽኢት ድሮ ድሕሪ ቅሩብ ደቓይቕ የርእዩ። መጽናዕትታት ንዝሓሸ 
ምግምጋም ዓቕሚ ዘለው ፈተናታት ይካየዱ ኣለው። ናይ ኣጠቓቕማ ኣማራጺታት ሕጂ ኣብ 
መንጎ ቀጻሊ ምዕባለ ሃገራዊ ፈተና ስትራተጂ ይምኸሩ እዮም። 

ናይ ሃገር-ከተት ከምኡ 'ውን ናይ ንካይ ሓበሬታ  ብእዋን ከምዝርከብ ምድላው፥  እቲ 
ÖGD ብዝተኻእለ መጠን ብእዋን ብዛዕባ SARS-CoV-2 ልበዳታት ክሕበር ከምዝኾነ ዕላማ 
እዩ። ሽዑ ብቀዳምነት ጭቡጣት ስጉምትታት ምክልኻል ኣብ ቦታ ክርከቡ ይኽእሉ ከምኡ'ውን 
ብካልኣይ ነገር ከባብያዊ ስጉምትታት ምክልኻል ክቈጻጸር ይኽእል። ነዚ እቲ ቀጻሊ ምህናጽ 
„ስርዓት ምሕባርን ሓበሬታን“ ንምክልኻል ልበዳ (DEMIS) ኣገዳሲ እዩ። እቲ ናይ ምምሕባር 
ስርዓት እሙን፣ ጽዕነት ዝጽውር ከምኡ'ውን ግዝያዊ ሓበሬታ ነቲ ግምገማ ናይ ሃገር-ከተታዊ 
ኩነት ኣብ ጀርመን የመሓላለፍ። እቲ "ሲንድሮሚሽ ሱርቨይለንስ" (ንጽንባረ ምልክታት 
ዝምልከት ጽኑዕ ምክትታል) ናይ ሕማማት ልበዳ ትንፋስ ከምኡ'ውን ካልኦት ሕማማት ንቀጻሊ 
ይምዕበል እዩ። ካብኡ ንየው መጽናዕትታት ብዛዕባ ሰሮፕረቫለንስ ከምኡ'ውን ኣደብ ጥዕና ኣብ 
መንጎ ሃገር-ከተት ከምኡ'ውን ቀጻሊ ምልዓል ሓበሬታ (ንኣ. ቤት-ምርምር ዝምልከት ጽኑዕ 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/IfSG/DEMIS/DEMIS_inhalt.html
https://ars.rki.de/Content/COVID19/Main.aspx


ምክትታል፣ መጽናዕቲ ኮሮና-ኪታ፣ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ካብ ጨንፈር ህጹጽ ኩነታት) ተወሳኺ 
ሓበሬታ ብዛዕባ ክሩር ፍጻሜ ልበዳ ከቕርቡ ኣለዎም። 

ምክትታል ርክብ ንመረጋገጺ ክላስተር/Cluster ከምኡ 'ውን ምቑራጽ ሰንሰለት ልበዳ 
ብዘናዲ አፒደምዮሎጂ ተጻዋሪ ከምዝኸውን ምምዳብ፥  እቲ ሕጂ ዝፍጸም ዘሎ ምቅላዕ 
ምስቶም ድሮ ዝተኣታተዉ ስጉምትታት ንምድጋፍ ቤትጽሕፈታት ጥዕና ኣብ ዞባታትን ንኡስ 
ዞባታትን ይሰማማዕ፥ ምርግጋጽ ተላገብቲ ሰባት ከምኡ'ውን ምክትታል ርክብ ንምቍራጽ 
ሰንሰለታት ልበዳ ስልጡናት ስጉምትታት እዮም።8,9 ናይ ጥርጣረ ጉዳያት ምርግጋጽ ዳራ ኩሉ 
ግዜ ዕዉትን ብእዋንን እዩ ዝፍጸም። እዚ ውን ንምግላል እዚኦም ዝተለበዱ ሰባት እዩ 
ዝምልከት፣ ምክያድ ኣድላይ ምርመራ ከምኡ'ውን ምትእትታው ስጉምትታት ምክልኻል ልበዳ 
እዩ ዝምልከት። 
እዚ ክእለት ክወሃሃድን ቀጺሉ ክማዕብልን ኣለዎ። ዝተገበረ ተመኩሮ ክትንተን እዩ ከምኡ'ውን 
ግንዛበታት ብሰፊሕ ክቕረቡ እዮም። ኣብ ተግባር ዘግብሩ ሓገዛት ውን ይቕረቡ። 
እቲ ኣድላይ ሪሶርስ/ናውትታት ንደገፍ ቤትጽሕፈታት ጥዕና ክሳብ ሕጂ ብሰፊሑ ካብቲ 
"Containment Scouts" ዝብሃል ፕሮግራም እዩ ዝመጽእ፣ ብግዜ ተደሪቱ እዩ። እቶም ናይ 
ሃገር-ከተት መደባት ግና ቀጻሊ ጽኑዕ ምድልዳል ናይ ÖGD ካብቶም ዞባታት የድልዮም። እቲ 
ብሓድሽ ዝተኣታተወ ጨንፈር ርክብ ናይ RKI ብሓንሳብ ምስ ሽርካታት ንዋሕስ ሓድሽቲ 
ሰራሕተኛታት ክሕግዝ ይኽእል። 

ምህላው እኹል ውልቃዊ መከላኸሊ ናውትታት ምርግጋጽ፥  ነቲ ተጐዓዝን ቀዋምን ቦታ 
እቶም ተሓተትቲ ትካላት (ናይ ኢንሹራንስ ጥዕና ማሕበራት፣ ሕኻይም፣ ሆስፒታላት፣ 
ከተማታት፣ ዞባታት፣ ሃገር/ፈደራላዊ ሕብረት) እኹል ዝኾነ ከባብያዊ ቀረብ የረጋግጹ 
ከምኡ'ውን ዕቃበ መከላኸሎ ንዋት የቕርቡ፣ ንኩሎም ኩነታት ድሉዋት ምእንቲ ክኾኑ። 

ሰፊሕ ክንክን ጥዕና ኣብ ትሕቲ ኩነታት ሃገር-ከተት፥  ሓደ ኣገዳሲ መባእታ ናይ ዕዉት 
ስትራተጂ ንስንክልና ዘኽብር መርከቢ ስርዓተ ጥዕና እዩ ንኩሎም ምልክታት ሕማም ዘለዎም 
ሰባት፣ ኩሎም ትካላት ህዝባዊ ስርዓት ጥዕና ከምኡ'ውን ክንክን ጥዕና ብንኡስ ኣጸዋውራ 
ክጥቀሙ መታን ክከኣሉ። ኣብ ኩሎም ኣብ መጻኢ ዝቕልቀሉ ናይ ሃገር-ከተት መደባት (ማለት 
ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ዝርጋሐ ናይቲ ቫይረስ) እቲ ሰፊሕ ክንክን ጥዕና ብተጐዓዚ ይኹን ወይ 
ቀዋሚ፣ ወሳኒ እዩ። እቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ተመኩሮ ብሕልፊ ምስቲ ዘድሊ ዓቕሚ ቀጻልነት 
ዘለዎ ከባብያዊ መደብ ክንክን የኽእል። ዝኾነ ደረት ናይቲ ክንክን ጥዕና ብምጥቓም መደብ 
ምፍኳስ ክውገድ ኣለዎ።10 እቲ ተጐዓዚ ዋላ ውን እቲ ቀዋሚ ስርዓት ክንክን ዝፈለየ ክንክን 
ተሓከምቲ ልበዳ ከምኡ'ውን ዘይተለበዱ ተሓከምቲ ብቀጻሊ ከኽእል ኣለዎ። 

ኣንጻር ኢንፍልወንዛን ኑሞኮከን ዝኾኑ ክታበታት ኣብ ተግባር ምውዓል ከምኡ 'ውን 
ብዙሕ መጠን ክታበታት ምኽእል ብሕልፊ ንርከሳ ዘለዎም ሰባት፥  ነቲ ቍጽጽር ሃገር-
ከተት ናይ ዝመጹ ዘለው ኣዋርሕ ክታበታት ኣንጻር ሕማማት ትንፋስ ብሕልፊ ኣብ ዝሑል 
ክፍለ-ዓመት ወሳኒ ተራ እዩ ዝጻወት። እቲ ናይ ሓኪም መርገጽ ናይዚኦም ሕማማት ብዘይ 
ተወሳኺ ምርመራ ኩሉ ግዜ ምስቲ ኣኹል ውሕስነት ናይ ኮቪድ-19 ክፈላለ ኣይክእልን። 
ንምክልኻል ሰባት ከምኡ'ውን ንምድጋፍ ስርዓተ ጥዕና እቲ ዝዓበየ ረብሓ ብዝስዕብ ክብጻሕ 
ይከኣል፥ እቶም ክታበታት ኢንፍሉወንዛ (ረስኒ፣ ጉንፋዕ) ከምኡ'ውን እቶም ናይ ኑሞኮከን 

https://ars.rki.de/Content/COVID19/Main.aspx
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/KiTaStudie.html
https://www.rki.de/DE/Content/Institut/OrgEinheiten/Abt3/FG32/sumo/sumo.html


ክታበታት ብለበዋታት STIKO ብሕልፊ ኣብ ርከሳ ዘለዎም ጉጅለታት ንምሒር ክስስን ይግባእ። 
በቲ ጉንፋዕ ዝተመልከተ ዕብይ ዝበለ መጠን ክታበታት ኣብ ብፍላይ ብዙሕ ርከሳ ዘለዎም 
ጉጅለታት ሰባት (ናይ ሓኪምን ክንክንን ሰራሕተኛታት፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኣብ ዋኒን ጥዕና) 
ኣብቲ ሃገር-ከተት ክብጻሕ ኣለዎ፣ ምምሕልላፍ ኣብ ሆስፒታላት፣ ትካላት ክንክንን ኣረገውትን 
ክውገዱ መታን ክኽእሉ። 

ስትራተጂ ክታበት ኣንጻር SARS-CoV-2 ምኽኣል፥  ሓደ ኣብ ምሉእ ሃገር ዝኾነ መደብ 
ክታበት ኣብ ምድላው ክኸውን እዩ፣ ዋላ ዘሳልጥን ውሑስን ዝኾነ ነገር ክታበት ብቐጥታ 
እንተዘይሃሉ። ነዚ ሕጂ ክስከሙ ዝኽእሉ ኣምራት ንዕቃበ፣ ናይ ምዝሓል ሰንሰለታት፣ ሎጂስቲክ 
ምዕዳል፣ ምክያድ፣ ቀዳምነት ዘለዎም ሰባት ከምኡ'ውን ሰፊሕ ምቝጽጻር ውሕስነት ክታበት 
ከምኡ'ውን ሳዕቤናቱ ኣብቲ ሰፊሕ ኣጠቓቕማ ክብጻሕ ኣለዎ። እቶም መደባት ንዕኡ ብምስታፍ 
ዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ይካይዱ ከምኡ'ውን ትካላት ኣብ ደረጃ ሃገርን ዞባን ከምኡ'ውን ኣብ 
ቀዋሚ ኮሚሽን (Ständige Impfkommission) ክታበት ከምኡ'ውን ኣብ ሃገራዊ መእንፈቲ 
ክታበት (Nationale Lenkuntsgruppe Impfen) ክፍጸሙ።  ክታበታት ብቀጥታ ከምኡ'ውን 
ብሰፊሑ ነቲ ምሉእ ህዝቢ ክርከብ ከምዘይከኣል ክግመት ኣለዎ ወይ ክሕሰበሉ ኣለዎ። ስለዚ 
ክታበታት በብስጉም ኣብ ዝተመኽነየ ዝተሰርዐ ተርታ ክካየዱ እዮም። ምእትታው ክታበት 
ብዝተኻእለ መጠን ብእዋን ኣብ ትሕቲ ምውህሃድ ኣገደስቲ ተሳተፍቲ ብምዝርራብ ክድገፍ 
ኣለዎ፣ ግጉይ ሓበሬታን ዘይሓቂ ወረታት ክውገድ መታን ክከኣል ከምኡ'ውን ትምህርቲ ዘለዎ 
ውሳኔ ክታበት ነቶም ሰባት መታን ከቕልሎም። 

እዚ መጽሔት ናይ ተግባራውያን ሽቶታት ናይ ምሉእነት ርግጽነት ኣይህብን እዩ። 

ጥራይ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ኩሎም እዚኦም ዝተፈላለዩ መባእታታት ጀርመን ነቲ 
ሃገር-ከተት ክእእሎ ንምባል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቶም ኣብዚ ስትራተጂ ዝተጠቓለሉ ንጥፈታት 
ምክያዶም ከም ዕላማ ምሉእ ሕብረተሰብ ክረአን ክርዳእን ኣለዎ። 
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