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የቅጂ መብት 

© 2020 Smithsonian Institution 

ሁሉም መብቶቹ የተጠበቁ ናቸው። የመጀመሪያ ዕትም እ.አ.አ. 2020  

የቅጂ መብት ማስታወቂያ 

የዚህ ሞዱል ማናቸውም ክፍል ሆነ ማናቸውም የሞጁሉ ተከታይ ሥራዎች ከ ስሚትሶኒያን /Smithsonian/ ሳይንስ ትምህርት 
ማዕከል ተቀባይነት ላለው አጠቃቀም በጽሑፍ ፈቃድ ካልተሰጠ በቀር ለማናቸውም ዓላማ ጥቅም ላይ ሊውሉ ወይም እንደገና 
ሊባዙ አይችሉም። 
 
የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል በ « ኮቪድ 19፣ ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መጠበቅ እችላለሁ? » ዝግጅት 
ወቅት የተሳተፉትን እንዲሁም ከዚህ በታች በ ምስጋና ክፍል ውስጥ የተዘረዘሩትን ግለሰቦች በሙሉ ለጥረታቸውና ለድካማቸው 
ከፍተኛ ምስጋናውን ያቀርባል።  ይህ ፕሮጀክት ከፍተኛ ጥራት ያለው መሆኑን ለማረጋገጥ ሲባል እያንዳንዳቸው የበኩላቸውን 
ሙያዊ ዕውቀት እና ልምድ አበርክተዋል። 
 

የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል ሞዱል ዝግጅት ሥራ ባልደረቦች 

ዋና ዳይሬክተር - ዶ/ር ካሮል ኦ ዶኔል 

የሥርዓተ ትምህርት እና ኮምዩኒኬሽን 
ዲቪዝዮን ዳይሬክተር - ዶ/ር ብራይን ማንዴል 

የፕሮፌሽናል አገልግሎት ዲዢዝዮን ዳይሬክተር - ዶ/ር ኤሚ 
ዲ አሚኮ 

 
የዲጂታል ሚዲያ ሥራ አስኪያጅ - አሽሊ ዲዝ 

የአመራር ሥልጠና እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ፕሮግራም 
ሥራ አስኪያጅ - ካትሪን ብላንሻር 

ማኔጂንግ ኤዲተር - ፓቲ ማሮህን የሳይንስ ሥርዓተ ትምህርት ዝግጅት - አንድሬ ራድሎፍ 

የፕሮግራም ረዳት - አሌክሳ ሞክ የሳይንስ ሥርዓተ ትምህርት አዘጋጅ - ሎጋን ሽሚት 

የሥርዓተ ትምህርት ፕሮጀክት ከፍተኛ ባለሞያ- 
ሃና ኦዝቦርን ዲጂታል ፕሮዲውሰር - ራያን ሴይሙር 

ከፍተኛ የፕሮጀክት አማካሪዎች 

ዶ/ር ማርክ ስፕሬንገር ሊዛ ኤ ኩፐር፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች 

አን ማክዶኖፍ፣ ኤምዲ ካሲ ሞርጋን፣ ኤምፒኤች 

ሸዌታ ባንሳል፣ ፒኤችዲ ዶ/ር ማርያም ቢግዴሊ 

 
የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል አስተዋጽኦዎች፦ የሞዱል ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች፣ ቴክኒክ ገምጋሚዎች፣ እና 
የትርጒም አርታዒያን በምስጋናው ክፍል ውስጥ ተጠቅሰዋል። 
 
የሽፍን ዲዛይን በአሽሊ ዲዝ፣ SSEC፤ ቢጋር ዲዛይን በ ሪያን ሴይሙር፣ SSEC እና በአሽሊ ዲዝ፣ SSEC 
የፎቶ ባለቤቶች 
ሽፋን - ሲዲሲ/አሊሳ ኤከርት፣ ኤምኤስ፤ ዳን ሂጊንስ፣ MAMS 
ምስል 1.1- ካትሪን ብላንካርድ፣ SSEC 
ምስል 1.2- ካትሪን ብላንካርድ፣ SSEC 

ምስል 4.1- ሎጋን ሽሚት፣ SSEC  
ምስል 5.1- ካትሪን ብላንሻር፣ SSEC  
ምስል 7.1 ኤሪን ሊዜት 
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የተከበራችሁ ወላጆች፣ እንክብካቤ ሰጪዎች እና መምህራን፣ 

 

እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ኮቪድ-19ን ስንጋፈጥ፣ እንደ አዋቂ ሰዎች ምን እንደሚሰማን በቃል መግለጽ እና ጭራሽ ደግሞ 

ይህንን ስሜት ከታዳጊ ወጣቶች ጋር ምን እንደሚመስል መነጋጋር ይበልጥ አስቸጋሪ ነው። በእናንተ እንክብካቤ ስር ያሉ ታዳጊ 

ወጣቶች በእናንተ መሪነት ይህን መመሪያ ጽሑፍ ሲማሩ፣ አንዳንድ ከባድ ጥያቄዎች ሊነሡ ይችሉ ይሆናል። ኮቪድ-19 ምንድን 

ነው? ዓለም ላይ ምን እየሆነ ነው፣ ሰዎችስ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ምን እየተሰማቸው ነው? እንዴት አካላዊ ርቀታችንን መጠበቅ፣ 

እጃችንን መታጠብ እና እንዴት አፍና አፍንጫችንን መሸፈን ከበሽታው ሊከላከልልን ይችላል? ኮቪድ-19 ቤተሰቦች እና 

ማህበረሰቦች ላይ ምን ጫና እየፈጠረ ነው? ስለ ኮቪድ-19 ወቅታዊ መረጃ ማግኘት እንዴት ልዩነትን ሊፈጥር ይችላል? እኔን እና 

ሌሎችን ከበሽታው ለመከላከል ምን ዓይነት እርምጃዎችን አሁን መውሰድ እችላለሁ? ለእነዚህ ጥያቄዎች የግድ «መልሶች» 

ሊኖርዎት አይገባም። ለታዳጊ ወጣቶች ሊሰጧቸው የሚችሉት በጣም አስፈላጊው ነገር ሐቀኝነትን እና የደኅንነት ዋስትናን ነው። 

 

የዚህ ሰነድ ዋናው መሠረቱ ሳይንስ ነው። እየተቀያየረ በመሄድ ላይ ካለው የዓለም ሁኔታ ጋር ለራስ ምቾትን መስጠት 

የሚያስችለው ምርጡ መንገድ ራስዎትን በአስፈላጊው ዕውቀት በማነጽ እና ይህንንም ዕውቀት በዓለም ላይ ለውጥ ለመፍጠር 

መጠቀም በመቻል ነው። ይህ ለታዳጊ ወጣቶችም ቢሆን እውነት ነው። በዓለም ዙሪያ ያሉ ታዳጊ ወጣቶች ይህን መመሪያ ጽሑፍ 

በሚያጠኑበት ጊዜ፣ በኮቪድ-19 ዙሪያ ያለውን ሳይንሳዊ ዕውቀት በተመለከተ ግንዛቤ ያገኛሉ። ያገኙትንም ዕውቀት ለሚኖሩበት 

ማኅበረሰብ ማጋራት፣ በአስቸጋሪ ጊዜያት ወቅት እርምጃ መውሰድ የሚያስችሉ ተጨባጭነት ያላቸውን ዘዴዎች መፍጠር እና 

በርዕሰ ጉዳዩ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት የሚቻልባቸውን የተሻሉ ቦታዎች የትኛዎቹ እንደሆኑ መረዳት ይችላሉ። 

 

ሆኖም ግን ይህ የሚያገኙት ዕውቀት ለታዳጊ ወጣቶች አስፈሪ እና ሊቋቋሙት የማይችሉትም ሊሆን ይችላል። የእነርሱን አዲስ 

ዕውቀት በዓውድ ለማስቀመጥ እንዲችሉ ከእርስዎ ድጋፍ እና አቅጣጫ ሊያስፈልጋቸው ይችል ይሆናል። በዙሪያዎ ያሉትን ታዳጊ 

ወጣቶች ምን እየተሰማቸው እንደሆነ እና ምን ተምረናል ብለው እንደሚያስቡ ጥያቄ ይጠይቋቸው። መልሰው መላልሰው 

ቢጠይቁዎትም ለሚጠይቁዎት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ይስጡዋቸው። 

 

በመመሪያ ጽሑፉ ውስጥ ያሉት የልምምድ ተግባራት በእርስዎ እንክብካቤ ሥር ካሉ ታዳጊ ወጣቶች ጋር በትብብር እንዲሠሩ 

ተብለው የተዘጋጁ ናቸው። እያንዳንዱ የልምምድ ተግባር ታዳጊ ወጣቶች ስለ ኮቪድ-19 እርስዎን ሊጠይቅዎት በሚችሉት 

ጥያቄዎች ላይ የተመረኮዘ ነው። እያንዳንዱ የልምምድ ተግባር ታዳጊ ወጣቶቹ እና እርስዎ የሚከተለውን እንድታድርጉ በሚያስችል 

መንገድ የተዘጋጀ ነው፦  (1) በራሳችሁ አካባቢ ውስጥ ላሉ ጥያቄዎች መልስ ሊሆኑ የሚችሉ መልሶችን ፈልጎ ማግኘት፤ (2) 

ከጥያቄው ጋር በተገኘ ያለውን ሳይንሳዊ ምላሽ መረዳት እና በመቀጠል (3) እርስዎ እና በእርስዎ እንክብካቤ ሥር ያሉት ታዳጊ 
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ወጣቶች ባገኛችሁት አዲስ ሳይንሳዊ ዕውቀት ላይ በመመርኮዝ አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ። 

 

ራሳቸውን እና ሌሎችን ከበሽታው ለመከላከል ያገኙትን አዲስ ዕውቀት ለመጠቀም ታዳጊ ወጣቶች ምን ማድረግ ይችላሉ?  

የልምምድ ተግባር 1 እርስዎ እና በእርስዎ እንክብካቤ ሥር ያለውን ታዳጊ ወጣቶች ሌሎችን ለመረዳት የተሻለ ዝግጁ እንዲሆኑ 

ራሳቸው ማን እንደሆኑ መረዳት እንድትችሉ ማገዝ አለበት። የልምምድ ተግባር 2 እስከ 4 ያለውን ስታጠናቅቁ፣ ከምትገለሏቸው 

ሰዎች እንዲሁም ከእናንተ ወዳጆች እና ቤተሰብ ጋር በምናብ /ቨርቹዋል/ ቴክኖሎጂ ስለምትገናኙ ይህ የመጀመሪያው ልምምድ 

በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ግንኙነቶች እንዴት ራሳችሁን እና ሌሎችን ከኮቪድ-19 ለመከላከል እንደምትችሉ ከ 5 እስከ 7 ላሉት 

ተግባራዊ ልምምዶች መሠረታዊ ግንዛቤን ያስጨብጣሉ። 

 

እንደ ወላጅ፣ እንክብካቤ ሰጪ ወይም መምህር አንዳንድ ጥያቄዎችን፣ ልምምዶችን፣ ወይም አንድን ሙሉ ተግባራዊ ልምምድ 

በአካባቢዎ ካለው የአሠራር መመሪያ ጋር ሊጋጩ ስለሚችሉ ወይም እርስዎን የሚያሳስብዎት ነገር ሊሆን ሰሊሚችል ሊዘሏቸው 

ይችላሉ። ይህ ምንም ችግር የለውም! የእርስዎ ጤና እና ደኅንነት እንዲሁም በእርስዎ እንክብካቤ ስር ያሉት ታዳጊ ወጣቶች ጤና 

እና ደኅንነት ዋንኛው አሳሳቢ ነገር እንደመሆኑ በመካከላችሁ ለሚኖረው ግንኙነት ካሉበት ሁኔታ ጋር በማጣጣም እንደ 

አስፈላጊነቱ ተገቢውን ጥንቃቄ ያድርጉ። 

 

እንደ ስሚትሶኒያን ተቋም፣ የመጀመሪያዎቹ ምላሽ ሰጪዎች እኛ አይደለንም ሆኖም ግን ሳይንሱን እና በዙሪያቸው ያለውን ዓለም 

እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳርፍበት ታዳጊ ወጣቶች እንዲረዱ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ ባለሞያዎች /ኤክስፐርቶች/ ነን። 

በተጨማሪ፣ በታዳጊ ወጣቶች የተበየኑ እና ተፈጻሚ የሚሆኑ ዘላቂነት ያላቸው እርምጃዎች ላይ ለማተኮር የተባበሩት 

መንግሥታት የዘላቂ ልማት ግቦችን /United Nations Sustainable Development Goals (SDGs)/ እንደ ማዕቀፍ 

የመጠቀምን አስፈላጊነት በጽኑ እናምናለን። ኮቪድ-19፣ ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ? የ 

ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለ ዓለም አቀፍ ግቦች /Smithsonian Science for Global Goals/ ፕሮጀክት አንድ አካል በመሆን 

የተባበሩት መንግሥታት የዘላቂ ልማት ግብ 3ን (ጤናማ ህይወት እና ደህንነት)፣ ግብ 4ን (ጥራት ያለው ትምህርት ለሁሉም)፣ 

ግብ 6ን (ንጹሕ ውሃ እና ንጽሕና አጠባበቅ ለሁሉም)፣ እና ግብ 11ን (ዘላቂ ልማት ያላቸው ከተሞች)ን ይመለከታል። በርቀት 

እንኳ ቢሆንም፣ ከሌሎች ጋር የመተባበርን እና አብሮ የመሥራትን አስገራሚ ኃይል በተጨማሪ ዕውቅና እንሰጠዋለን። 

ልምዳቸውን እና ዕውቀታቸውን ስላካፈሉን እንዲሁም ሳይንሱ ትክክለኛ መረጃን የያዘ እንዲሆን ለሰጡን የቴክኒክ ድጋፍ የዓለም 

አቀፍ ጤና ድርጅት /World Health Organization (WHO)/፣ ኢንተር-አካዳሚ ፓርተንርሺፕ፣ /InterAcademy Partnership 

(IAP)/፣ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ /Johns Hopkins University/ እና በ ስሚትሶኒያን የሚሠሩ የሥራ ባልደረቦቻችንን ከልብ 

ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ይህ ሞዱል በሚዘጋጅበት ወቅት ጎርዶን እና ቤቲ ሙር ፋውንዴሽን /Gordon and Betty Moore 

Foundation/ ለሰጡን ድጋፍ ምስጋናችን ይድረሳቸው። ታዳጊ ወጣቶች እና እርስዎ—በዓለም ዙሪያ እንደሚገኙ እንደ የእነርሱ 

ወላጆች፣ እንክብካቤ ሰጪዎች እና መምህራን—በዚህ ይዘት ላይ ተገቢውን ተሳትፎ ማድረግ እንድትችሉ የትርጒም እና 

የአርትዖት አገልግሎቶችን ስላቀረቡልን ለዓለም የጤና ድርጅት /WHO/ እና ኢንተር-አካዳሚ ፓርተንርሺፕ /IAP/ የላቀ 

ምስጋናችንን በተጨማሪ እናቀርባለን። 

 

«የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል ሳይንስን በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ሕፃናትና ወጣቶች አስደሳች እና በቀላሉ ሊረዱት 
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የሚችሉት እንዲሆን ያደርጋል እንዲሁም በአካባቢያቸው ያሉ ነገሮችን እንዴት እንደ ተፈጠሩ እና ለምን እንደ ተፈጠሩ 

እንዲመራመሩ ያበረታታቸዋል። የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለ ዓለም አቀፍ ግቦች /Smithsonian Science for Global Goals/ 

ፕሮጀክት ሕፃናት እና ወጣቶች ራሳቸው እያከናወኑ መልሶችን በራሳቸው እንዲያገኙ የሚያደርግ አዲስ የሆነ የማስተማሪያ ዘዴን 

ይጠቀማል። በሰው ልጆች እና በተፈጥሮ መካከል ያለውን ዝምድና መረዳት ከተፈጥሮ ጋር ተጣጥመን እንድንኖር ያግዘናል 

እንዲሁም ወደፊት ለሚፈጠሩ ዓለም አቀፍ ወረርሺኞች እንድንዘጋጅ ያደርገናል። በዙሪያቸው ካለው ያ ሁሉ ውዥንብር እና 

የተሳሳተ ግንዛቤ ጋር፣ ሕፃናትና ታዳጊ ወጣቶች የዚህን ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ባሕሪ እና ወደፊት ሌሎች ዓለም አቀፍ 

ወረርሺኞች እንዳይፈጠሩ ምን መደረግ እንዳለበት እንዲረዱ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው።» - ዶ/ር ሱምያ ሱዋሚናታን፣ ዋና 

ሳይንቲስት፣ የዓለም ጤና ድርጅት 

 

«በዓለም በየትኛውም ቦታ ላይ ያሉ ቢሆኑም ሕፃናት የሳይንሳዊ አረዳድ እና ምክንያታዊ አስተሳሰብ ችሎታቸውን ማጎልበት 

እንዲችሉ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምርጥ በሆነ ሳይንስ እና ማስረጃ በመመርኮዝ ምክንያታዊ ውሳኔዎችን ለመወሰን 

መቻል ብቻ እያንዳንዳችን የራሳችንን ባሕሪ እንድናርቅ እና ቤተሰባችንን እንደ ኮቪድ-19 ክመሳሰሉ ተላለፊ በሽታዎች 

እንዲጠበቁ ማድረግ እንድንችል ያደርገናል።»- ፕሮፌሰር ቮልከር ተር መለን፣ የ ኢንተር-አካዳሚ ፓርተንርሺፕ ፕሬዚዳንት 

 

ኮቪድ-19 እንደ ማናቸውም ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ሁሉ አስፈሪ ነው። ሕይወታችንን ምስቅልቅሉን አውጥቶታል። ሆኖም በዚያው 

ልክ እንደ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ አንድ ላይ እንድንቆምም አድርጎናል። ምንም እንኳን በተለያዩ ጂኦግራፊያዊ ድንበሮች የተከለልን 

ብንሆንም በዚህ ፍልሚያ ላይ ግን አንድ ላይ ነን። እና ሳይንስ—እና ተጨባጭ እርምጃ—ይህን አንድ ላይ የምናደርገውን ፍልሚያ 

በአሸናፊነት እንድንወጣ ሊያግዙን ይችላሉ። 

 

ደኅንነትዎን ይጠብቁ፣ ጤናማ እንደሆኑ ይቆዩ፣ መረጃ እያገኙ ይቆዩ።  

 

ከማክበር ሰላምታ ጋር፣ 

 
ዶ/ር ካሮል ኦ ዶኔል፣ ዳይሬክተር  

የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል 
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ኮቪድ-19 ! ማውጫ  

 

ተግባራዊ ልምምድ 1፦ በዓለም ላይ አሁን ምን እየሆነ ነው ያለው? .............................................................................. 7 

ተግባራዊ ልምምድ 2፦ ከሌሎች አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እንዴት በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? .............................. 16 

ተግባራዊ ልምምድ 3፦ አፋችንን እና አፍንጫችንን መሸፈን እንዴት በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? ............................ 22 

ተግባራዊ ልምምድ 4፦ እጃችንን መታጠብ እንዴት በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? .............................................. 27 

ተግባራዊ ልምምድ 5 ፦ ኮቪድ-19 ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች ላይ በምን መልኩ ጫና እየፈጠረ ነው? .................................. 32 

ተግባራዊ ልምምድ 6፦ ስለ ችግሩ ወቅታዊ መረጃ ማግኘት በምን መልኩ በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? ...................... 37 

ተግባራዊ ልምምድ 7፦  ምን እርምጃዎችን አሁኑኑ መውሰድ እችላለሁ? ...................................................................... 43 

ዋቢዎች ................................................................................................................................................ 48 

ምስጋና ................................................................................................................................................. 49 
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ተግባራዊ ልምምድ 1፦ በዓለም ላይ አሁን ምን እየሆነ ነው ያለው? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ ሕይወት በኮቪድ-19 ጊዜ ምን ያህል እየተቀየረ ነው? (15-30 ደቂቃ) 

ከጥቂት ወራት በፊት ከነበረው አሁን ብዙ ነገር በጣም መለዋወጡን ሳታስተውሉ አልቀራችሁም። በዙሪያችሁ ያሉ ትላልቅ 

ሰዎች የተጨናነቁ ወይም ውጥረት ውስጥ ያሉ ሊመስሉ ይችላሉ። በተለይ ዜና ከተከታታላችሁ፣ በማኅበራዊ መገናኛ አውታረ 

መረብ ላይ ጊዜያችሁን ካሳለፋችሁ ወይም ከጓደኞቻችሁ ጋር ካወራችሁ ተመሳሳይ ስሜት ሊሰማችሁ ይችል ይሆናል። 

 

ይህ ኮቪድ-19፣ ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ? ፕሮጀክት እናንተን እና የምትኖሩበትን ማኅበረሰብ 

ኮቪድ-19ን የሚያስከትለውን ቫይረስ እና ሌሎች እሱን የመሰሉ ቫይረሶችን የተመለከተ ያለውን ሳይንሳዊ መረጃ እንድትረዱ 

ያግዛችኋል። ቫይረሱ እንዴት በእናንተ ላይ ጫና እየፈጠረ እንዳለ ወይም እያጎዳችሁ እንደሆነ ወይም ወደፊት ጫና ሊፈጥርባችሁ 

እንደሚችል እንድትረዱም ያግዛችኋል። ራሳችሁንን እና የምትኖሩበትን ማኅበረሰብ ደኅንነት ለመጠበቅ እንድትችሉ መውሰድ 

የምትችሏቸው እርምጃዎችን መረዳት እንድትችሉ በተጨማሪ ያግዛችኋል። 

 

በዚህ ፕሮጀክት፣ ሰዎች ስለ ቫይረሱ ምን እንደሚያስቡ ትወያያላችሁ። የዚህን ቫይረስ ሳይንሳዊ ትንታኔ ትመረምራላችሁ። ኮቪድ-

19ን ከመሰራጨት እንዲገታ ለማድረግ እየተወሰዱ ያሉ የማኅበረሰብ ጤና እርምጃዎችን፣ በማኅበረሰባችሁ ውስጥ እየተከናወኑ 

ያሉ ወይም ወደፊት ሊከናወኑ የሚችሉ ነገሮችን ትመረምራላችሁ። በእናንተ ማኅበረሰብ ውስጥ ጤናን ለመደገፍ እርምጃ 

ትወስዳላችሁ። 

 

1. በውይይት ጀምሩ። ከወላጅ፣ እንክብካቤ ሰጪ ወይም የታመነ ትልቅ ሰው ጋር መነጋገር ትችላላችሁ። ከወንድም 

እህት፣ ከጓደኛ ወይም ሌላ በስልክ ከምታገኙት ሰው ጋር መነጋገርም አሪፍ ነው! የእናንተን ውይይት አቅጣጫ 

ለማስያዝ እንዲጠቅማችሁ የሚከተለውን መዋቅር መጠቀም ትችላላችሁ። 

2. የሚቻል ከሆነ፣ ከምትወያዩት ሰው ጋር ፊት ለፊት ተቀመጡ። የሚከተለው ጥያቄ ላይ ለማሰብ 30 ሰከንድ ጊዜ 

ለራሳችሁ ስጡ። ሕይወት በቅርቡ ምን ያህል ተቀይሯል እና በዚህ ሁኔታ ምን ይሰማኛል? 

3. ተናጋሪ እና አዳማጭን ምረጡ። ለሚቀጥሉት 2 ደቂቃዎች፣ ተናጋሪው ለዚህ ጥያቄ በነጻነት መልስ ይሰጣል። 

የአዳማጩ ኃላፊነት በንቃት ማዳመጥ ነው፤ ምንም ነገር አይናገርም። 2ቱ ደቂቃ ጊዜ እንደተጠናቀቀ፣ ሚናችሁን 

ተቀያየሩ። 

4. ለሚከተሉት ሦስት ጥያቄዎች ተመሳሳይ የውይይት ሞዴልን ደጋግማችሁ ተጠቀሙ፦ 

a. ይህ ለምን እየተፈጠረ እንዳለ ተረድቼያለሁ? 

b. ስለ ኮቪድ-19 የሚያስፈሩኝ ነገሮች ምንድን ናቸው? 

c. ምን ሁኔታ ስሜቴን ገዝቶታል? 
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5. ውይይቱን ከጨረሳችሁ በኋላ፣ አጋራችሁን አመስግኑ። ይበልጥ በጥልቀት ልትናገሩ የምትፈልጉበትን ድንገት 

የሚመጣላችሁን ማናቸውንም ሐሳብ አንስታችሁ ተወያዩ። ይህ የውይይት መዋቅር ዲያድ /Dyad/ ይባላል። ሌላው 

ሰው የሚሰማው እና የሚያከብረው ሆኖ ሁሉም ሰው እንደሚሰማው ስለሚያደርግ ስለ ፈታኝ ነገሮች ለመነጋገር 

የሚያስችል መንገድ ነው።5 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ ውይይቱ አስፈሪ ነበር? አሳዛኝ ነበር? አጋዥ ነበር? እነዚህ 

ስሜቶች ሲቀሰቀሱ ይህን ማስታወሻ ትመለከቱታላችሁ። የሚታመን አዋቂን ወይም ጓደኛን 

ማግኘት አሁን ጥሩ ጊዜ ነው። 

 

6. በዚህ ፕሮጀክት ወቅት፣ የእናንተን ሐሳብ፣ ቀልባችሁን እንድትሰበሰቡ እና እንድትመረምሩ ትጠየቃላችሁ። እንዴት 

እንደምትመዘግቡት በራሳችሁ ምርጫ ላይ የተመረኮዘ ነው። ዋናው ነገር መረጃውን ለደኅንነት አስተማማኝ በሆነ 

ሁኔታ አስቀምጡት። ከሌላ ነገር ጋር እንዳይምታታ ይህን የምትመዘግቡትን መረጃ ከዚህ በኋላ በሚኖረው 

ፕሮጀክት ላይ «ጆርናል» እያልን እንጠራዋለን። ይህን ማድረግ የሚያስፈልጉበት ጥቂት የተለዩ ምክንያቶች አሉ2፦ 

a. በዓለም ላይ ብዙ ነገር እየተፈጠረ ነው! ምን እንደሚሰማችሁ ለመረዳት አንዱ ምርጥ መንገድ መዝግቦ 

መያዝ ነው። 

b. ሳይንቲስቶች ሪኮርድ ይያዛሉ! በምርምራቸው ወቅት ስለ የሚያጠኑት ነገር ሁሉም ነገር በአንድ ቦታ ላይ 

እንዲገኝ አድርገው መረጃውን /ውሂቡን/ ይይዛሉ። 

c. ታሪክ ሲፈጠር በዓይናችሁ እያያችሁ ነው! አሁን ላይ እንደዚያ መስሎ ላይሰማችሁ ይችል ይሆናል፣ ሆኖም 

ግን ዓለም በተጨባጭ ታሪካዊ ክስተትን እያስተናገደች ነው። ታሪክ በዓለም እና በአገር ደረጃ እየተጻፈ 

ነው። እናንተም የዚህ ታሪክ አንድ አካል ናችሁ። አንድ ቀን ወደፊት መጪው ትውልድ አሁን ላይ መኖር 

እንዴት ይመስል እንደነበረ ለማወቅ ይፈልጋል። 

7. ስለ ኮቪድ-19 ምን እንደሚሰማችሁ በራሳችሁ ጆርናል ላይ ለመመዝገብ የተወሰነ ጊዜ ስጡ። እስካሁን ያለው 

ተሞክሮዋችሁ ምን ይመስላል? ከእናንተ የዲያድ /Dyad/ ውይይቶች ምን ተማራችሁ? 
 

 

ተረዱ፦ ራሴን እንዴት እገልጸዋለሁ? (30 ደቂቃ) 

1. የራሳችሁን ማንነት የሚያሳይ ካርታ ለመሥራት ጊዜው አሁን ነው! ማንነትን የሚያሳይ ካርታ ሰዎችን እንደ ግለሰብ 

ቅርጽ የሚያስይዟቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ እንዲረዱ የሚያግዛቸው ሥዕላዊ /ግራፊክ/ መሣሪያ ነው። ይህንን 

ከሌሎች ጋር ወይም በራሳችሁ ልታዘጋጁት ትችላላችሁ። የእናንተን ማንነት የሚያሳይ ካርታ በጆርናላችሁ ላይ መጻፍ 

ትችላላችሁ። 

2. መሀል ላይ ስማችሁን በመጻፍ ጀምሩ። 
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3. በስማችሁ ዙሪያ ክብ አክብቡበት። 

4. «እኔ ማን ነኝ?» ወይም «እኔን ምን ይገልጸኛል» ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ስጡ። እንዲያግዛችሁ የሚከተለውን የምድቦች 

ዝርዝር መጠቀም ትችላላችሁ ሆኖም ግን በዝርዝሩ ላይ ባሉት ነገሮች ላይ ብቻ እንደተገደባችሁ አድርጋችሁ 

አትቁጠሩት። 

 

ዕድሜ ትምህርት ቤት/ክፍል ዘር ወይም ብሔር 

ጾታ ዜግነት ሃይማኖት 

የቤተሰብ የኋላ ታሪክ/የመጡበት ቦታ 

ዝንባሌዎች፣ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች፣ 

ወይም ለመዝናናት ማድረግ 

የምትወዱዋቸው ነገሮች 

ቁመና (ረዥም፣ ጥቊር ጸጒር፣ ሰማያዊ 

ዓይን፣ መነጽር) 

ባሕሪ (ጮኽ ብሎ የሚያወራ፣ አስቂኝ፣ 

የከፋው፣ ደግ) 

በቤተሰብ ውስጥ ያለ ሚና (እህት፣ ወንድ 

ልጅ፣ የአጎት/የአክስት ልጅ) 

ወደ አዕምሯችሁ የመጣላችሁ ማናቸውም 

ነገር! 

 
5. ከፈለጋችሁ፣ የእናንተን ማንነት የሚያሳይ ካርታ ለመፍጠር በቤታችሁ ያሉ ዕቃዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። 

ያዘጋጃችሁት ማንነት የሚያሳይ ካርታ እንዳይጠፋባችሁ፣ ፎቶ ልታነሡት ወይም በአዕምሯችሁ ልትይዙት 

ትችላላችሁ። 
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6. አዳ የምታባል ታዳጊ ወጣት የእርሷን የማንነት ካርታ እናንተ ማየት እንድትችሉ ሁለት ካርታዎችን ሠርታላችኋለች፦ 

 
ምስል 1.1. ይህ ማንነትን የሚያሳይ ካርታ ምሳሌ 

ነው። 

 

በእያንዳንዱ መሥመር መጨረሻ ላይ እነዚህን ነገሮች 

ትጨምርባቸዋለች :-  

a. ትልቅ እህት 

b. ዝሆኖችን ትወዳለች 

c. ወደ ትልቅ ከተማ ለሽርሽር መሄድ 

ትፈልጋለች 

d. ጣፋጭ ነገሮችን ትወዳለች 

e. ሙዚቃ በብዛት ታዳምጣለች 

f. ልብስ መስፋት በመማር ላይ ነች 

g. አንደኛ ጓደኛዋ ኒና ነች 

h. 7ኛ ክፍል ናት (አንደኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት) 

i. ተፈጥሮን በማድነቅ ብዙ ጊዜዋን 

ታጠፋለች 

j. በጣም የምትወዳቸው ቀለማት 

ብርትኳናማ እና አረንጓዴ ናቸው 

 



ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለዓለምአቀፍ ግቦች 
 

ኮቪድ-19! ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ?                                             © 2020 ስሚትሶኒያን  11 

 

 

ምስል 1.2 አዳ በቤቷ ካሉ ነገሮች የእርሷን ማንነት 

የሚያሳይ ካርታ ሰርታለች። እዚህ ላይ ይታያሉ። 

7. የአዳ አካላዊ ማንነትን የሚያሳይ ካርታ 

የሚከተሉትን ነገሮች ያካትታል (የአገሯ 

ባንዴራም አብሮ ይታያል)፦ 

a. ትንሹ ወንድሟ 

የሚገጣጠም ሥዕል 

ስለሚወድ የሚገጣጠም 

ሥዕል ቁራጭ 

b. አሻንጉሊት ዝኆን፣ እሷ 

የምትወደው እንስሳ 

c. ወደዚያ መሄድ ስለምትፈልግ 

አንድን ትልቅ ከተማ የሚያሳይ 

ፖስት ካርድ 

d. ጣፋጭ ነገሮችን ስለምትወድ ፍራፍሬ 

e. ብዙ ሙዚቃ ስለምታዳምጥ   

f. የጆሮ ማዳመጫ /ሄድፎንስ/ 

g. ልብስ መስፋት በመማር ላይ 

ስለ ሆነች መርፌና ክር 

h. አንደኛ ጓደኛዋ ኒና የሰጠቻት አምባር 

i. «7» ቊጥር ካርድ 7ኛ ክፍል ተማሪ 

ስለ ሆነች 

j. ቅጠል ምክንያቱም ተፈጥሮን 

በማድነቅ ብዙ ጊዜዋን ታጠፋለች 

k. ለምትወዳቸው ቀለማት 

ብርቱካናማ እና አረንጓዴ 

እርሳሶች 
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8. የእናንተን ማንነት የሚያሳይ ካርታ ላይ ምን አካታችኋል? በጆርናላችሁ ላይ ጻፏቸው ወይም 

በጭንቅላታችሁ ያዙዋቸው። ይህን ልምምድ የምታደርጉ ያላችሁት ከሌላ ሰው ጋር ከሆነ፣ የእናንተን ማንነት የሚያሳዩ 

ካርታዎችን አብራችሁ መወያየት ትችላላችሁ። አስተሳሰባችሁን መስመር ማስያዝ የሚችሉ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው፦ 

a. የእናንተ ማንነትን የሚያሳይ ካርታ እንዴት በጊዜ ሂደት ሊቀየር ይችላል? 

b. በእናንተ ማንነት የሚያሳይ ካርታ ላይ ባሉት ነገሮች ላይ ምን ያህል የመቆጣጠር ሥልጣን አላችሁ? 

c. በእናንተ ማንነት የሚያሳይ ካርታ ላይ ያሉ ነገሮች እንዴት በሕይወታችሁ ላይ በምትወስኑዋቸው ውሳኔዎች ላይ 

ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ይችላሉ? 

9. አሁን በእናንተ ማንነት የሚያሳይ ካርታ ላይ ያሉ ነገሮች እንዴት ሕይወታችሁ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳርፉ አስቡ። 

10. ትኩረታችሁን ወደ ኮቪድ-19 መልሱት። አሁን ደግሞ ስለ ኮቪድ-19 ምን እንደምታውቁ እና ምን ማወቅ እንደምትፈልጉ 

የተመለከተ ካርታ የምትሠሩበት ጊዜ ነው። 

11. በጆርናላችሁ ውስጥ፣ አዲስ ክፍት ቦታ ፈልጉ እና መሃሉ ላይ «ኮቪድ-19» ብላችሁ ጻፉበት። አክብቡት። 

12. ስለ ኮቪድ-19 የምታውቁትን ወይም አውቃለሁ ብላችሁ የምታስቡትን ሁሉ ጻፉ። ሐሳብችሁን መስመር ለማስያዝ 

ሊያግዟችሁ የሚችሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው፦ 

ምንድን ነው? ልታዩት፣ ልትቀምሱት ወይም ልትነኩት ትችላላችሁ? 

ሰዎች እንዴት በበሽታው ይያዛሉ? አንዳንድ ሰዎች 

ከሌሎች ይልቅ በበሽታው የመያዝ ተጨማሪ ዕድል 

አላቸው እንዴ? 

በበሽታው እንዳትያዙ ራሳችሁን ለመከላከል ማድረግ 

የምችሏቸው ነገሮች አሉ? 

በእናንተ ማኅበረሰብ ላይ ምን ጉዳትን አስከትሏል? በዓለም ላይ ምን ጉዳትን አስከትሏል? 

 

13. ሁሉም መልሶች አሁን ላይኖሮት ይችላል። ስለ ኮቪድ-19 በተመለከተ ጥያቄዎች ካላችሁ፣ ጥያቄዎቹን ጻፏቸው። በፕሮጀክቱ 

ሂደት ውስጥ ከእነዚህ ጥያቄዎች መካከል ለአንዳንዶቹ መልስ መስጠት ትችሉ ይሆናል። ወደ የእናንተ ካርታ የሚጨምሩ 

ተጨማሪ ጥያቄዎች ሊኖራችሁ ይችላል። እነዚህን ጥያቄዎች በእያንዳንዱ ተግባራዊ ልምምድ መጨረሻ ላይ ተመልሳችሁ 

ልታዩዋቸው ትችላላችሁ። 

 

 

 



ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለዓለምአቀፍ ግቦች 
 

ኮቪድ-19! ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ?                                             © 2020 ስሚትሶኒያን  13 

 
 

እርምጃ ውሰዱ፦ ደኅንነት እንዲሰማን ልናደርጋቸው የምንችላቸው ነገሮች ምንድን ነው? (30-45 

ደቂቃ) 

1. ኮቪድ-19 ለሁሉም ሰው አስፈሪ ነው። ሆኖም ደኅንነታችሁ የተጠበቀ ሆኖ እንዲሰማችሁ እንዲያግዝ ማድረግ የምትችሏቸው 

አንዳንድ ነገሮች አሉ። 

a. ይበልጥ ደኅንነት እንዲሰማችሁ የሚያደርጉ በእናንተ ቤት ውስጥ የምታደርጓቸው ነገሮች አሉ? በጆርናላችሁ ላይ 

እነዚህን ነገሮች በዝርዝር ጻፏቸው። 

b. እነዚህን ልማዶች ስለ መቀጠል በእናንተ ቤት ውስጥ ካሉ ሌሎች ሰዎች ጋር ተወያዩበት። 

 

አካላዊ ደኅንነት፦ ከአካባቢ የደኅንነት መመሪያዎች ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ከአዋቂ ጋር ተነጋገሩ። 

2. በሐሳብ ስትወጠሩ፣ ስትፈሩ ወይም ስትደነግጡ ሌላው በማናቸውም ጊዜ ማድረግ የምትችሉት ልምምድ በረዥሙ ደጋግሞ 

መተንፈስ ነው። ይህን ሞክሩት፦ 

a. ለእናንተ የሚመች ከሆነ፣ ዓይናችሁን በመጨፈን ጀምሩ። 

b. በአካባቢያችሁ ምን እንደምትሰሙ እና እንደሚሸታችሁ አስተውሉ። 

c. እጃችሁን ሆዳችሁ ላይ አስቀምጡ፣ ልክ ከእምብርታችሁ በታች። 

d. በአፍንጫችሁ አየር ወደ ውስጥ ሳቡ። በእጃችሁ እስከሚሰማችሁ ድረስ ሆዳችሁን በአየር ለመሙላት ሞክሩ። 

e. በአፋችሁ በሆዳችሁ የነበረው አየር ሙሉ በሙሉ እስኪወጣ ድረስ ወደ ውጭ በመግፋት አየር ወደ ውጭ ተንፍሱ፣ ። 

f. ይህን አራት ጊዜ ወይም ይበልጥ እስክትረጋጉ እና ደኅንነት እስከሚሰማችሁ ድረስ ደጋግማችሁ አድርጉት።3 

ዋናው ነገር ምንም ይፈጠር ምን ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ አስታውሱ። በመላው ዓለም ያሉ ሳይንቲስቶች ተመራማሪዎች 

እና የጤና እንክብካቤ ሰጪ ሠራተኞች ለኮቪድ-19 መፍትሔ ለማግኘት በመሥራት ላይ ናቸው። ሁሉም ሰው ደኅንነት 

እንዲሰማው እየጣሩ ነው። በዚህ ፕሮጀክት ላይ እነዚህ ሰዎች የተናገሯቸውን ነገሮች ጥቅሶች ታገኛላችሁ። ወደ 

የሚቀጥለው ተግባራዊ ልምምድ ከመሄዳችሁ በፊት፣ ለመጀመር እንዲረዳችሁ ኮቪድ-19ን የተመለከቱ መሠረታዊ 

እውነታዎች እንደሚከተለው ቀርበዋል። 

3. ኮቪድ-19 ምንድን ነው? 

a. ኮቪድ-19 በሽታ ነው። ሳርስ-ኮቭ-2 /SARS-CoV-2/ በሚባል ቫይረስ የሚተላለፍ በሽታ ነው። ሳይንቲስቶች ይህ ቫይረስ 

በመጀመሪያ ከእንስሳት ወደ ሰው የተላለፈ ነው ብለው ያስባሉ። ሳይንቲስቶች ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ቫይረሱ ሊተላለፍ 

እንደሚችል አሁን ያውቃሉ።4 ይህ ቫይረስ መልሶ ከሰዎች ወደ እንስሳት ሊተላለፍ የሚችል መሆኑ ይበልጥ ለማወቅ 

ሳይንቲስቶች ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። 

b. ሳርስ-ኮቭ-2 /SARS-CoV-2/ ቫይረስ «ኮሮና ቫይረሶች» ተብለው የሚጠሩት ቫይረሶች ቤተሰብ አባል ነው። በዚህ ሞዱል 

ሽፋን ላይ ያለው ሥዕል የኮሮና ቫይረስ ሥዕል ነው። ኮሮና የሚለውን ስያሜ ያገኙት ሳይንቲስቶች ቫይረሶቹን 
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በማይክሮስኮፕ ሲመለከቱ ከቫይረሶቹ ብቅ፣ ብቅ ብሎ ወጥቶ የሚታየው ቅርጽ አክሊል ስለሚመስል ነው።5 

c. ሰዎች መታመም ወይም «የበሽታ ምልክቶችን ማሳየት» ከመጀመራቸው በፊት ከ 1 እስከ 14 ቀናት ድረስ ጊዜ 

ስለሚወስድ ኮቪድ-19ን ዱካ መከታተል ወይም ምን ላይ እንዳለ ተከታትሎ ማወቅ ከባድ ነው።  

d. የበሽታ ምልክት ስንል ሰዎች ሲታመሙ የሚሰማቸውን ስሜት ማለታችን ነው። የኮቪድ-19 የበሽታ ምልክቶች 

የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፦ ደረቅ ሳል፣ የድካም ስሜት፣ የሰውነት ሕመም፣ እና የትንፋሽ ማጠር ወይም 

ለመተንፈስ መቸገር። አንዳንድ ሰዎች የማሽተት ወይም የመቅመስ ችሎታቸውን በተጨማሪ ሊያጡ ይችላሉ። የታፈነ 

አፍንጫ ወይም የጉሮሮ ሕመም በጣም አልፎ፣ አልፎ ይከሰታል። 

e. ኮቪድ-19 የሚይዛቸው አንዳንድ ሰዎች በጣም ይታመማሉ እና ለመተንፈስ በጣም ይቸገራሉ። ምንም እንኳ ሁሉንም ሰው 

በሽታው ሊያጠቃ ቢችልም ዕድሜያቸው የገፋ ሰዎች እና ሌላ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በጣም የመታመም ይበልጥ 

ከፍተኛ ዕድል አላቸው። 

f. በሰውነታቸው ውስጥ ቫይረሱ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች ምንም ዓይነት የበሽታ ምልክት ላያሳዩ ይችላሉ ወይም የታመሙ 

አይመስሉም። ሆኖም በሽታውን አሁንም ለሌሎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ። ይህ ሁኔታ «ስውር ታማሚ» ወይም 

«አሲምፕቶማቲክ» /asymptomatic/ በመባል ይታወቃል።6 

g. ይህ ቫይረስ በመላው ዓለም ያሉ ሰዎችን ጤና እየጎዳ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሰዎች እርስ በርስ በሚያደርጉት ግንኙነት 

ላይ፣ ሥራቸው በሚሠሩበት መንገድ ላይ፣ በምድር ላይ ባላቸው አስተዋጽኦ እና ምን ትክክል ነው፣ ምን ደግሞ ስሕተት 

ነው ብለው የሚያስቡት ላይ ለውጥን እየፈጠረ ነው። ስለ እነዚህ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ፣ አካባቢያዊ እና ሥነ 

ምግብራዊ ዕይታዎች በዚህ ፕሮጀክት ላይ ተጨማሪ ነገሮችን ትማራላችሁ። ከከፍተኛ ባለሙያዎች /ኤክስፐርቶች/ 

የሚሰጠውን መረጃ እና እንዚሁ ባለሙያዎች እየሠሩ ያሉትን ሥራ በቅርበት ተከታተሉ። 

4. ይህ በሽታ በከፍተኛ ደረጃ ቀስ በቀስ እያደገ ነው። በጣም የቅርብ ጊዜውን ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት፣ ከዚህ በታች ያለውን 

« ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች » የሚለው ክፍል ተመልከቱ። 

5. ከኮቪድ-19 እንደተጠበቃችሁ ሆኖ የደኅንነት ስሜት እንዲሰማችሁ ማድረግ የምትችሉት አንድ ነገር ቢኖር ስለ በሽታው 

ያላችሁን ዕውቀት በመጨመር ነው። ይበልጥ ግንዛቤያችሁ በጨመረ እና በተረዳችሁ ቊጥር፣ ይበልጥ መፍራታችሁ እየቀነሰ 

ይመጣል። ይበልጥ በተረዳችሁ ቊጥር፣ ራሳችሁን የተሻለ ከበሽታው መጠበቅ ትችላላችሁ። 

 

«ሁልጊዜ ሁለት ዓለም አቀፍ ወረርሺኞች አሉ። የመጀመሪያው እና በጣም ግልጽ የሆነው በዓለም አቀፍ ደረጃ በሽታ አምጪ 

የሆነ ቫይረስ፣ ተሕዋስ /ባክቴሪያ/ ወዘተ መሰራጨት ነው። ሁለተኛው ልክ እንደ መጀመሪያው እኩል ጉዳት የሚያደርስ ቢሆንም  

ሁልጊዜ ማንነቱ ተለይቶ አይታወቅም ወይም ስያሜ አይኖረውም። ይህም ፍራቻ ነው። 

ሰዎች የሆነ ነገር ለማድረግ ስለሚሞክሩ አንዳንድ ጊዜ ፍርሃቱ ጊዜን እና ግብዓቶችን ዝምብሎ ማባከን ነው። በአካባቢያችሁ 

ያሉ ሰዎች እና የራሳችሁ አጸፋ ምላሾች በፍርሃት ወይም በተጨባጭ እውነታዎች ላይ የተመረኮዘ መሆኑን ለይቶ ለማወቅ 

አስተውላችሁ ተመልከቱ። ተጨባጭ እውነታዎቹን ለመስማት እና አስፈላጊውን እርምጃ ሰው እንዲወስድ ማድረግ ከፈለጋችሁ 

በመጀመሪያ ፍርሃቱን ማስወገድ መቻል አለባችሁ።» - አን ማክዶኖፍ፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች፣ የኅብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋ 

ጊዜ ባለሙያ፣ ስሚትሶኒያን በሥራ ቦታ ጤና አገልግሎት፣ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ 
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6. በተቀረው በዚህ ፕሮጀክት ክፍል ላይ፣ በርካታ የኮቪድ-19 ገጽታዎችን ትማራላችሁ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ፣ በቀጥታ 

በዓለም ዙሪያ እየሠሩ ካሉ ሳይንቲስቶች እና ተመራማሪዎች ትምህርት ታገኛላችሁ። በዚህ ፕሮጀክት ላይ እነዚህ ሰዎች 

የተናገሯቸውን ነገሮች ወይም ጥቅሶች ታገኛላችሁ። ቀደም ብላችሁ ያሰባችሁዋቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ ለአብዛኛዎቹ 

መልሶችን ታገኛላችሁ እና ይበልጥ ደኅንነት ይሰማችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ! 

 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

የዓለም ጤና ድርጅት በኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ዙሪያ የተዘጋጀ ጥያቄና መልስ /World Health Organization Q&A on 

coronaviruses (COVID-19)/፦ ስለ ኮቪድ-19፣ የበሽታው ምልክቶች፣ እና ራስዎትን እንዴት መከላከል እንደሚችሉ አጭር 

ሐተታ። 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
 

ኮቪድ-19ን ጨምሮ ብቅ በማለት ላይ ያሉ የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቁ ቫይረሶች፣ መመርመሪያ ዘዴዎች፣ መከላከል፣ ምላሽ 

መስጠት እና መቆጣጠር፦ የኮቪድ-19 እና ሌላ ኮሮና ቫይረሶች የቪዲዮ አጭር ሐተታ። 

https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov 
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ተግባራዊ ልምምድ 2፦ ከሌሎች አካላዊ ርቀትን መጠበቅ እንዴት በሽታውን 

ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ ሰዎች ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላቸውን ርቀት ሲጠብቁ አስተውላችኋል? (15-30 

ደቂቃ)። 

1. የሚከተሉትን ጥያቄዎች አስቡባቸው፣ የራሳችሁን ሐሳቦች በጆርናላችሁ ላይ ጻፉዋቸው። 

a. ከመቼውም ጊዜ ይልቅ አሁን በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ወይም በማኅበረሰቡ ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለ በመካከላቸው ያለ 

ርቀትን መጠበቅ ሲናገሩ ሰምታችኋል? ይህ ለምን ተፈጠረ ብላችሁ ታስባላችሁ? 

b. እናንተ ከምትኖሩበት አካባቢ መሪዎች ወይም ባለሥልጣናት የተሰጡ አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ ትእዛዞች አሉ? ስለዚህ 

ሁኔታ ምን ይሰማችኋል? 

c. እናንተ በምትኖሩበት አካባቢ በቤት ውስጥ የመቆየት ትእዛዝ አሁን በሥራ ላይ ያለ ከሆነ፣ ለዚህ ጥያቄ መልስ ስጡበት። 

መንግሥት በቤታችሁ እንድትቆዩ እና ለሳምንታት ወይም ለወራት ከቤት እንዳትወጡ ቢያዛችሁ ምን ይሰማችኋል? 

2. የሚከተሉትን ጥያቄዎች በመጠቀም እያንዳንዱን በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቃለ መጠይቅ አድርጉላቸው። የእናንተን 

ማስታወሻዎች በጆርናላችሁ ላይ ጻፉዋቸው። 

a. አሁን ላይ ርቀታችሁን ከሌሎች ሰዎች በመጠበቅ ላይ ናችሁ? ለምን እንዲያ ያደርጋሉ ወይም አያደርጉም? 

b. በቅርቡ ከታመመ ሰው ጋር ንኪኪ ነበራችሁ? እንዲህ ከሆነ፣ መቼ እና የት? 

c. በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሁሉም ሰዎች በሙሉ ከእናንተ ቤት ውጭ ካሉት ሰዎች ርቀታቸውን መጠበቅ አለባቸው 

ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምን እንዲያ ያደርጋሉ ወይም አያደርጉም? 

 

⇈ ትምህርታዊ ጠቃሚ ምክር፦ የዳሰሳ ጥናት በምታደርጉበት ጊዜ ለሁሉም ሰው ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ጠይቁ። 

የምታገኙዋቸውን መልሶች ሁልጊዜ በተመሳሳይ መንገድ መዝግቡ። በኋላ ላይ የመልሶቹን አዝማሚያ ለመመልከት 

እንዲያግዛችሁ ሁሉንም የምታገኙዋቸውን መልሶች አንድ ላይ አስቀምጧቸው። 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ አንዳንድ ጊዜ ስለ ግል ልማዶቻቸው ሰዎች መናገር 

አይፈልጉም። ምንም ችግር የለውም! ጥያቄ መዝለል ትችላላችሁ። ወይም እኛ ምን 

ማድረግ አለብን ብለው እንደሚያስቡ የሚጠይቀውን የመጨረሻውን ጥያቄ ብቻ 

ጠይቋቸው። 
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ተረዱ፦ ርቀት ለምን አስፈላጊ ነው? (45 ደቂቃ) 

1. የሚከተለውን የከፍተኛ ባለሞያ /ኤክስፐርት/ ጥቅስ ስታነቡ በእናንተ ማኅበረሰብ ውስጥ ስለ ችግሩ ያለውን ማኅበራዊ 

ዕይታ አስቡበት።  

 

«ኮቪድ ከትንፋሽ ጋር አብረው በሚወጡ ጥቃቅን ፍንጣቂዎች አማካይነት ይተላለፋል። እነዚህ ፍንጣቂዎች እጆቻችንን ጨምሮ 

ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ይተላለፋሉ። በማኅበረሰባችሁ ውስጥ የምታሳልፉትን የወትሮ ውሎ አስቡበት። በእጅ በመጨባበጥ፣ 

በመተቃቀፍ እና በመሳሳም ሰዎችን ሰላም ትላላችሁ። ከአንድ ግለሰብ ወደ ሌላ ሲዘዋወር የነበረ ገንዘብ ተጠቅማችሁ ከሱቆች 

ዕቃዎችን ትገዛላችሁ። ከሰዎች ጋር እና ከዕቃዎች ጋር በቀጣይነት በቅርበት ንክኪ ተፈጽማላችሁ። እነዚህ ሁሉ ኮቪድ ሊሰራጭባቸው 

የሚችሉ ዕድሎች ናቸው። እነዚህን መስተጋብሮች እና ንክኪዎች መገደብ  በማኅበረሰቡ ውስጥ ያለውን የበሽታውን መሰራጨት 

ዕድል ይቀንሳል።» - ካሲ ሞርጋን፣ የኩኒካ ዘላቂነት አስተባባሪ፣ ኩፐር ስሚዝ፣ ማላዊ 
 

2. በሽታው ምን ያክል አሳሳቢ እንደሆነ ለመረዳት ስለ ኮቪድ-19 ሦስት ሌሎች ነገሮችን መረዳት ይኖርባችኋል። 

በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች፣ ስውር ታማሚ /አሲምፕቶማቲክ/ መሆን፣ እና ንኪኪ?  ይህን ልምምድ ሞክሩት፦ 

a. በደረቅ ስኒ ላይ ወይም በመስታውት ላይ በረዥሙ ቀስ ብላችሁ ተንፍሱበት። የስኒውን ውስጠኛ ክፍል ወይም 

መስታውት ተመልከቱት እና በእጃችሁ ንኩት። 

b. እርጥበት ነገር እንዳለ ተሰማችሁ? ይህ በትንፋሽ የሚተላለፉት ፍንጣቂዎች ምሳሌ ነው። 

3. የበለጠ ለመረዳት የሚከተለውን አንብቡ፦ 

 

በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣቂዎች ከሳንባ፣ ከአፍንጫ እና ከአፍ የሚወጡ በጣም ትናንሽ ፈሳሽ የያዙ ጠብታዎች ናቸው። 

አንድ ሰው ሲያስል፣ ሲያስነጥስ፣ ወይም ሲናገር ፍንጣቂዎቹ ከሰውነት ይወጣሉ። እነዚህ ፍንጣቂዎች ከምራቅ እና ከንፍጥ 

ጋር አብረው ከሰውነት ይወጣሉ። በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች ብዙውን ጊዜ ውሃ አላቸው። የታመሙ ሰዎች ብቻ ሳይሆን 

ሁሉም ሰው በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎችን ያወጣል። 

 

በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች የተለያየ መጠን ያለባቸው ሊሆኑ ይችላሉ። ማስነጠስ እና ማሳል ትላልቅ ፍንጣቂዎችን 

ሊፈጥሩ ይችላሉ። እነዚህ ፍንጣቂዎች ግለሰቡ በቫይረሱ ከተጠቃ ኮቪድ-19ን ማስተላለፍ ይችላሉ። ጤናማ ሰዎች በኮቪድ-

19 ከተጠቃ ግለሰብ የሚወጡ በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች ጋር ሲነካኩ ቫይረሱ ወደ እነርሱ ሊተላለፍ ይችላል። 

በሰውነታቸው ውስጥ ቫይረሱ ያለባቸው አንዳንድ ሰዎች ምንም ዓይነት የበሽታ ምልክት አያሳዩም ወይም የታመሙ 

አይመስሉም። ሆኖም በሽታውን አሁንም ለሌሎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ።6 ይህ ሁኔታ «ስውር ታማሚ» ወይም 

«አሲምፕቶማቲክ» /“asymptomatic”/ በመባል ይታወቃል።6 

 

«ስውር ታማሚ» ወይም «አሲምፕቶማቲክ» /“asymptomatic”/ መሆን ማለት ልክ በበሽታው የታመሙ ሰዎች ቫይረሱን 

ወደ ሌሎች ሰዎች ማስተላለፍ ይችላሉ ማለት ነው። ይህ የሚያጋጥመው በትንፋሽ ላይ ባሉ ፍንጣቂዎች አማካይነት 

ቫይረሱ ሲተላለፍ ነው። 



ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለዓለምአቀፍ ግቦች 
 

ኮቪድ-19! ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ?                                             © 2020 ስሚትሶኒያን  18 

 
 

 
 

 

በሰዎች መካከል በትንፋሽ ላይ ባሉ ፍንጣቂዎችን ማስተላለፍ የሚችሉ የተለያዩ ዓይነት ንክኪዎች አሉ። 

a. ቀጥታ ንክኪ - የመተንፈሻ አካላት የበሽታ ምልክቶች (ማሳል) ከሚታይባቸው ሰዎች ጋር የቅርብ ንክኪ (በ 2 ሜትር 

ውስጥ) ያለ ማናቸውም ግለሰብ ነው። የአደጋ ስጋቱ የእናንተን አፍ፣ አፍንጫ ወይም ዓይኖች ከታመመው ሰው 

ከሚወጡ በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች በቀጥታ ከመጋለጥ የሚመጣ ነው። እነዚህ ሁኔታዎች ሲያጋጥሙ፣ የታመመ 

ሰው ሲያስል፣ ሲያስነጥስ ወይም ሲናገር ቫይረሱን ወደ ውስጥ በትንፋሽ ማስገባት ዕድላችሁ ከፍተኛ ነው። 

b. በተዘዋዋሪ የሚደረግ ንክኪ - ቫይረሱን የያዙ በሳል፣ በማስነጠስ ወይም በመናገር የወጡ በትንፋሽ ላይ ያሉ 

ፍንጣቂዎች እንደ የእናንተ እጅ፣ ጠረጴዛ፣ የበር መክፈቻ ወይም የደረጃ ድጋፍ በመሳሰሉ ነገሮች ላይ ሊያርፉ 

ይችላሉ። የኮቪድ-19 ቫይረስ በእነዚህ ነገሮች ላይ ለተወሰነ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ከጥቂት ሰዓታት 

ጀምሮ እስከ በርካታ ቀናት ድረስ ሊቆይ ይችላል። ማናቸውም ግለሰብ ከዚህ በኋላ ያንን ነገር በእጁ ሊነካው 

ይችላል። ግለሰቡ ፊቱን፣ አፉን፣ አፍንጫውን ወይም ዓይኖቹን ሲነካ፣ ቫይረሱ ወደ ሰውነቱ ይገባል። 

በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ መረዳት የኮቪድ-19 ስርጭትን በመከላከል ሂደት ላይ እጅግ 

አስፈላጊው አካል ነው። ኮቪድ-19 ቫይረስ በእነዚህ በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ እንደሚችል 

አስታውሱ። 

 

አካላዊ ደኅንነት፦ እንደ ኮቪድ-19 የመሳሰሉ በሽታዎችን በማጥናት ወቅት ደኅንነትን መጠበቅ ሁልጊዜ አስፈላጊ ነው። 

በእነዚህ ሁኔታዎች፣ ከእውነተኛው ነገር ይልቅ ሞዴልን መጠቀም እና ማጥናት የተሻለ ነው። ከዚህ ቀደም እንደ 

ተማራችሁት፣ በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች በአብዛኛው ውሃ አለባቸው። ስለዚህ ከእውነተኛ ሳል እና 

ማስነጠስ የሚገኙ በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎች ይልቅ ውሃን በመጠቀም የተዘጋጀ የእነርሱ ሞዴልን 

ታጠናላችሁ። 

 

4. አሁን በትንፋሽ ላይ ያሉ ፍንጣቂዎችን ሞዴል ትፈጥራላችሁ። ይህ የውሃ ሞዴል እርጥበት አዘል የውሃ ጠብታዎቹ ምን 

ያህል ርቀት ሊሄዱ እንደሚችሉ እንድትታዘቡ ያግዛችኋል። እነዚህ ትዝብቶች ሌሎች ሲያስሉ፣ ሲያነስጥሱ እና ሲነጋሩ ምን 

ያህል ርቀት መጠበቅ እንዳለባችሁ እንድታስቡበት ሊያግዟችሁ ይችላሉ። 

 

የሚከተሉት ማቴሪያሎች ያስፈልጋችኋል፦ በበቂ ደረጃ በውሃ የተሞላ ጎድጓዳ ሳህን ወይም ኩባያ፣ በእጅ ላይ እና 

በዕቃዎች ላይ የተንጠባጠበን ውሃ ለማድረቅ የሚያገለግል ጨርቅ፣ መለኪያ መሣሪያ (ማስመሪያ ወይም 

እግራችሁን ተጠቀሙ)፣ ከግድግዳ ያለ ርቀትን ምልክት ለማድረግ የሚያስችሉ ዕቃዎች ወይም ፕላስተር። 
 

አካላዊ ደኅንነት፦ በቤታችሁ ውስጥ ያለን አዋቂ እንዲያግዟችሁ እባካችሁ ጠይቋቸው። ይህንን ሙከራ ከመጀመራችሁ 

በፊት፣ እጃችሁን ለ 40 ሰከንዶች በሳሙና እና በውሃ መታጠብ አለባችሁ። 

 

5. በቤታችሁ ውስጥ ወይም ውጭ ያለ ክፍት የሆነ ቦታን ፈልጋችሁ አግኙ። እንደ መታጠቢያ ክፍል ወይም የውጭ ግድግዳ 

የመሳሰለ ትንሽ ብታረጥቡት ችግር የሌለው መሆኑን እና ፈቃድ ማግኘታችሁን አረጋግጡ። የሙከራ ቦታው ማሟላት 
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ያለባቸው ነገሮች፦ 

a. ከግድግዳው አጠገብ መቆም የሚያስችላችሁ ቦታ መሆን አለበት። 

b. ቢያንስ 2 ሜትር (4-6 እርምጃ) ርቀት ላይ መቆም እና ተጨማሪ ርቀት ስትጨምሩ ምንም ነገር እንቅስቃሴያችሁን 

ሊገድብ የሚችል ነገር ያለበት ቦታ መሆን የለበትም። 

6. የእናንተን መለኪያ መሣሪያ በመጠቀም፣ ከግድግዳው ያለውን ርቀት ለማመላከት መሬት ላይ የሚከትለውን የርቀት ልክ 

ምልክት አድርጉ፦  

0.5 ሜ፣ 1.0 ሜ፣ 1.5 ሜ፣ 2.0 ሜ ወይም እርምጃዎችን ዝምብላችሁ ቊጠሩ (ከግድግዳው 1 እርምጃ ፣ 2 

እርምጃ፣ 3 እርምጃ፣ 4 እርምጃ)። 

7. በጎድጓዳ ሳህን ውሃውን እንደያዛችሁ ከግድግዳው ፊት ለፊት በ 0.5 ሜትር ወይም በ 1 እርምጃ ርቀት ምልክቱ ላይ 

ቁሙ። 

8. አሁን በእጃችሁ ውሃውን ወደ ግድግዳው በመርጨት ከመተንፈሻ አካል በሳል ወይም በማስነጠስ ከአፋችሁ እና 

አፍንጫችሁ የሚወጡትን እርጥበት ያላቸው ጠብታዎችን ለማስመሰል ልምምድ ታደርጋላችሁ። ይህን ለማድረግ፦ 

a. እንዳይንጠባጠብባችሁ ጎድጓዳውን ሳህን ከአገጫችሁ ሥር በአንድ እጃችሁ ደግፋችሁ ያዙት። 

b. ሁሉም ጣቶቻችሁ እስኪረጥቡ ድረስ ሌላኛውን እጃችሁ ውሃው ውስጥ ንከሩት። 

c. እጃችሁን በቡጢ ቅርጽ ጨብጡት። ቡጢ የያዛችሁበትን እጅ በፍጥነት ከጎድጓዳው ሳህን ውስጥ መንጭቃችሁ 

አውጡት። 

d. ጣቶቻችሁን ወደ ግድግዳው ከ 2 እስከ 3 ጊዜ በፍጥነት አወናጭፉ። እጃችሁ ላይ ካለው ውሃ የተወሰነው ወደ 

ግድግዳው መረጨት አለበት። ካልሆነ፣ በትክክል እስኪሠራላችሁ ድረስ ደጋግማችሁ ሞክሩ ወይም ሌላ ለእናንተ 

የተሻለ ዘዴ በራሳችሁ መንገድ ሞክሩ። 

9. ከፊት ለፊታችሁ በግድግዳው እና በወለሉ ላይ የሚታዩትን ጠብታዎች ቅርጻቸውን በቅርበት ተመልከቱ። በሥዕል መልክ 

አቀንጡት እንዲሁም በጆርናላችሁ ላይ ያስተዋላችሁትን ጻፉ። 

a. ሁሉም ፍንጣቂዎች አንድ ዓይነት መጠን ነው ያላቸው? 

b. ፍንጣቂዎች ግድግዳው ላይ ምን ያክል ከፍተኛ ከፍታ ድረስ ወጥተዋል እና ምን ያክልስ ወደ ታች በጣም ወርደዋል? 

c. ፍንጣቂዎቹ እርስ በርስ ምን ያህል ቅርበት አላቸው? 

d. አብዛኛው ፍንጣቂ ያለው ወለሉ ላይ ነው ወይስ ግድግዳው ላይ? 

10. ግድግዳውን እና ወለሉን ለማድረቅ ጨርቃችሁን ተጠቀሙ። 

11. ሙከራውን ከግድግዳው በ 1.0 ሜትር (2 እርምጃ)፣ 1.5 ሜትር (3 እርምጃ) እና 2.0 ሜትር (4 እርምጃ) ርቀት ላይ 

በመሆን ደጋግሙት። በእያንዳንዱ ሙከራ መካከል አዲስ ሙከራ ከመጀመራችሁ በፊት ግድግዳውን እና ወለሉን በጨርቁ 

አደራርቁ። 

12. በተለያዩ ርቀቶች ላይ ያሉትን የእናንተን ትዝብቶች እያነጻጸራችሁ ተመሳሳይነታቸውን እና ልዩነታቸውን አስተውሉ። 

በእያንዳንዱ ርቀት ላይ ያለውን የእናንተን መረጃ (ውሂብ) በማነጻጸር በጆርናላችሁ ውስጥ ቻርት ሥሩ። 

13. 2 ሜትር (4 እርምጃ) ርቀት ላይ ሆናችሁም እርጥበት አዘሉ ጠብታ ግድግዳውን ከነካ ይህንን ሞክሩ፦ ከግድግዳው 

ተጨማሪ ርቀት 0.5 ሜ (1 እርምጃ) እየጨመራችሁ እርጥበት አዘሉ ጠብታ ግድግዳው ላይ ምን ያህል ርቀት ላይ መታየት 
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እንዳቆመ እስክታውቁ ድረስ ቀጥሉ።  

a. ወደ ግድግዳው ውሃውን መርጨት የቻላችሁበት ከፍተኛው ርቀት ስንት ነው? 

b. ያስተዋላችሁትን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉ። 

14. አስታውሱ፣ እናንተ በምታስሉበት፣ በምታስነጥሱበት፣ በምትናገሩበት ወይም በምትተነፍሱበት ጊዜ በበሽታው የተጠቁ 

ፍንጣቂዎች በውሃው ይመሰላሉ። የዚህን ሞዴል ትዝብቶቻችሁን ከግምት ውስጥ በማስገባት፣ ራሳችሁን እና ሌሎችን 

ከበሽታው ለመከላከል ርቀትን መጠበቅ ለምን አስፈላጊ ሆነ? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉ። 

 

እርምጃ ውሰዱ፦ ስለ አካላዊ ርቀት ምን ማድረግ ወይም ለሌሎች ማካፈል ትችላላችሁ? (15-30 

ደቂቃ) 
 

1. የሚከተሉትን የከፍተኛ ባለሞያዎች (ኤክስፐርቶች) ጥቅሶችን እያነበባችሁ ስለ ችግሩ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ እና ማኅበራዊ 

ዕይታዎች አስቡበት።  

 

«ኢኮኖሚክስ ሰዎች በሕይወት ለመቆየት ማድረግ ያለባቸውን ነገር የሚያሳይ ትልቅ ሥዕል ነው። የረሃብ፣ የመጠለያ ዕጥረት፣ 

ማኅበራዊ ዋስትና፣ ውሃ፣ እና የግለሰብ ህልውና፣ ቤተሰብ ወይም ማኅበረሰብ ላይ የተቃጣውን ስጋት የማምለጥ አፋጣኝ ፍላጎት 

የባሕሪ ቁልፍ የሆነው መነሳሻ ምክንያት ነው። ለ 2 ሳምንታት በቂ ምግብ መግዛት ካልቻላችሁ ወይም የ 2 ሜትር ርቀት ከሌሎች 

ሰዎች ለመጠበቅ የሚያስችላችሁን መጠለያ ለ 2 ሳምንታት ማግኘት ካልቻላችሁ፣ ማኅበራዊ ርቀታችሁን ጠብቁ ወይም በቤት 

ውስጥ ቆዩ የሚሉ ደንቦችን ለማክበር አትችሉም። ለመብላት ወይም ውሃ ለማግኘት ያላችሁ ፍላጎት ከቤት ወጥታችሁ ሥራ 

እንድትሠሩ እና ከሌሎች ጋር እንድትገናኙ ያደርጋችኋል። ይህ በቂ ግንዛቤ ካላገኘ እና ከግምት ውስጥ ካልገባ፣ ለዓለም አቀፍ 

ወረርሺኙ የሚሰጠው ምላሽ በበቂ ሁኔታ ሁሉን አቀፍ ሊሆን አይችሉም።» - አን ማክዶኖፍ፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች፣ የኅብረተሰብ 

ጤና ድንገተኛ አደጋ ጊዜ ባለሙያ፣  የ ስሚትሶኒያን የሥራ ቦታ ጤና አገልግሎት፣ ዩኤስኤ 

 

«አንድ ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ሲፈጠር፣ በሳይንስ የሚመሩ ጠቃሚ ምክሮች ከሰዎች ባህላዊ እምነቶች እና እሴቶች ጋር ሊጋጩ 

ይችላሉ። ለምሳሌ፣ በአንዳንድ ባህሎች፣ ለአምልኮ ወይም በሌላ ልዩ ዝግጅቶች ላይ በቡድን መሰባሰብ ያለው ፋይዳ በጣም 

ትልቅ ነው። አንዳንድ ሰዎች የማኅበረሰብ ጤና ማኅበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ የሚሰጣቸውን ጠቃሚ ምክሮች ሊቀበሉ ወይም 

አካላዊ ንክኪን አስቀሩ የሚለውን ምክር ለመቀበል አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል። እነዚህን የርቀት መጠበቅ ምክሮችን 

ላለመከተል ሊመርጡ ይችሉ ይሆናል።» – ዶ/ር ሊዛ ኩፐር፣ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ዩኤስኤ እና ጋና 

 

2. ለዚህ ጥያቄ መልሱን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉ፦ 

a. አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ኮቪድ-19ን ከሚያስከትለው ቫይረስ ራስዎትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ብለው ያስባሉ? 

b. መልሶቻችሁን የምትቀይሩ ይመስላችኋል? ለምን እንዲያ ያደርጋሉ ወይም አያደርጉም? 

3. አሁን ስለ አካላዊ ርቀት በቂ ግንዛቤ እንዳላችሁ በመቊጠር፣ ያገኛችሁትን ዕውቀት ለሌሎች ማካፈል የምትችሉበትን 
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መንገድ ምረጡ። 

a. በቤታችሁ ያለን ሰው ወደ ኩባያው ውስጥ እንዲተነፍስ ጠይቁት። የትንፋሽ ፍንጣቂዎችን ማየት ችለዋል? 

b. በእናንተ ቤት ውስጥ ካለ የሆነ ሰው ጋር የፍንጣቂዎችን ስርጭት ለመሞከር የጎድጓዳ ሳህኑን ሙከራ ተጠቀሙ። 

c. በትንፋሽ ፍንጣቂዎችን ማሰራጨት እንዴት እንደሚያጋጥም እና አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ለምን እንደሚያስፈልግ 

ለሌሎች ንገሩ። 

d. ፖስተር አዘጋጁ፣ በድራማ መልክ ሥሩት፣ ፖድካስት አዘጋጁ ወይም ቪዲዮ ቅረጹ። 

4. በተግባራዊ ልምምድ 1 ላይ፣ ሰዎች ስለ ትክክል የሆነ ያልሆነ ነገር ምን እንደሚሰማቸው ያላቸውን ሐሳብ ኮቪድ-19 

ሊያስለውጣቸው እንደሚችል አንብባችኋል። የሆነ ሰው እንዲህ ቢለኝስ ብለው ያስቡት፡ «አካላዊ ርቀትን መጠበቅ 

አያስፈልገኝም። አላመመኝም።» 

a. ይህ ምን ዓይነት ስሜት ሊፈጥርባችሁ እንደሚችል አስቡት። ይህ ትክክል ነው ወይስ ስሕተት ነው ብለው ያምናሉ? 

b. ለዚህ ግለሰብ ምን ትሉታላችሁ? 

5. ሰዎች እንዴት ሥራቸውን እንደሚሠሩ ኮቪድ-19 ለውጥ እንዲደረግ እንዳስገደደም በተጨማሪ አንብባችኋል። ይህ 

ኢኮኖሚያዊ ውጤት ይባላል። አንዳንድ ሰዎች በተጠጋጋ ቦታ መሥራት ስላለባቸው ብቻ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ 

አይችሉም። ምን ታስባላችሁ? ሥራ ለመሥራት እና ምግብ ወደ ቤት ለማምጣት ኮቪድ-19ን ማሰራጨት ማለት እንኳ ቢሆን 

ከሌሎች ጋር ተጠጋግቶ መሥራት ችግር የለውም? 
 

 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 
 

የዓለም ጤና ድርጅት ማኅበራዊ ርቀት መመሪያ /WHO Social Distancing Guidance/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ooz1GZsQ70&feature=emb_title  
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ተግባራዊ ልምምድ 3፦ አፋችንን እና አፍንጫችንን መሸፈን እንዴት በሽታውን 

ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ በቤታችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች አፍንጫቸውን እና አፋቸውን እየሸፈኑ ነው? (15 

ደቂቃ) 
1. በመጀመሪያ ስለነዚህ ጥያቄዎች በራሳችሁ አስቡባቸው። በመቀጠል በእናንተ ቤት ውስጥ ላሉት ሰዎች እነዚህን ጥያቄዎች 

ጠይቋቸው፦ 

a. ሲያስነጥሱ ወይም ሲያስሉ አፍንጫዎትን እና አፍዎትን ይሸፍናሉ 

b. አፍንጫዎትን እና አፍዎትን መሸፈን ኮቪድ-19ን ከሚያስከትለው ቫይረስ ራስዎትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ብለው 

ያስባሉ? 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ አንዳንድ ጊዜ ስለ ልማዶቻቸው ሰዎች መናገር አይፈልጉም። ምንም ችግር 

የለውም! ጥያቄ መዝለል ትችላላችሁ። ወይም እንደዚህ አድርጋችሁ በሌላ መንገድ ጠይቁዋቸው፣ «ሰዎች 

ሲያስነጥሱ ወይም ሲያስሉ አፍንጫቸውን እና አፋቸውን መሸፈን አለባቸው?» 

 

2. ቀደም ብላችሁ ኮቪድ-19ን የሚያስከትለው ቫይረስ በትንፋሽ ላይ በሚገኙ ፍንጣቂዎች አማካኝነት እንደሚተላለፍ 

ተምራችኋል። የእናንተን የዳሰሳ ጥናት ስታደርጉ፣ ዳሰሳ ጥናት ከምታደርጉባቸው ሰዎች (የራሳችሁ ቤተሰብ እንኳ ቢሆኑም) 

ቢያንስ 2 ሜትር በመራቅ አካላዊ ርቀታችሁን መጠበቅ ተለማመዱ። ከትንፋሽ ፍንጣቂዎች ራሳችሁን መጠበቅ 

እንድትለማመዱ ይህ ያግዛችኋል። 

3. አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ የተገለጸውን ማኅበራዊ ዕይታ ያንብቡ፦ 

 

«ማኅበራዊ ርቀት ለኮቪድ-19 በጣም አስፈላጊ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ጤናማ እየመሰላችሁ እና ጤንነት እየተሰማችሁ እያለ 

እንኳ በሽታውን ማስተላለፍ (ማዛመት) ይችላሉ. . .ከዚህ ቀደም እንተማመንባችው የነበሩት ባሕሪያዊ ፍንጮች የሉንም። ኦ፣ 

ይኼ ሰውዬ እያቃሰተ ነው ወይም እያስነጠሰ ነው ወይም  ከባድ ትኩሳት ያለው ይመስላል፣ ስለዚህ ራቅ ብለው ይምረጣል 

የምንልበት ሁኔታ የለም።» - ሸዌታ ባንሳል፣ ፒኤችዲ፣ የሥነ ሕይወት /ባዮሎጂ/ ረዳት ፕሮፌሰር ጆርጅታውን ዩኒቨርስቲ፣ 

ዩኤስኤ 

 

4. ግን ሁልጊዜ አካላዊ ርቀትን መጠበቅ የማትችሉ ከሆነ ምን ማድረግ አለባችሁ? ሌላ በምን መልኩ ፍንጣቂዎችን ማስቀረት 
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ይችላል? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። 

5. በአንዳንድ አገሮች ውስጥ፣ ሰዎች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችን ያደርጋሉ ወይም አፍንጫቸውን እና አፋቸውን 

ለመሸፈን ጨርቅ ይጠቀማሉ። በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣቂዎችን እንቅስቃሴ ለመከላከል የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ 

ጭንብሎች ማድረግ አንድ መንገድ ነው። አንዳንድ አገሮች ሰዎች አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ይፈልጉ እንደሆነ 

እንዲወስኑ ምርጫ ይሰጧቸዋል። ሌሎች አገሮች ደግሞ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ግዴታ እንደሆነ ለሰዎች 

ይነግራሉ። ስለ አፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ ወይም አለማድረግ የእናንተ አገር ምን እንደሚል ለማወቅ በእናንተ 

ቤት ውስጥ ያሉ አዋቂዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። 

 

እንደ የዓለም ጤና ድርጅት አገላለጽ በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣዊዎችን እንቅስቃሴ ለመከላከል «.ሲያስሉ ወይም 

ሲያስነጥሱ በክርን እጥፋት ወይም በጨርቅ አፍና አፍንጫን መሸፈን በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል አንድ ሌላ መንገድ 

ነው። በመቀጠል ጥቅም ላይ የዋለውን ጨርቅ ወዲያውኑ ወደ ቆሻሻ መጣያ ጣሉት እና እጃችሁን ታጠቡ። ለምን? 

ፍንጣቂዎች ቫይረሱን ያስተላልፋሉ።»6  

 

የጤነኝነት ስሜት የሚሰማችሁ ቢሆን እንኳ ስታስነጥሱ ወይም ስታስሉ በአንዱ መንገድ አፋችሁን እና አፍንጫችሁን 

ሁልጊዜ መሸፈን አለባችሁ። ምንም እንኳ የሕመም ስሜት ባይኖራችሁም ኮቪድ-19ን የሚያስይዘው ቫይረስ ሊኖርባችሁ  

ስለሚችል መሸፈኑ አስፈላጊ ነው። ይህም ማለት ሳታውቁት በሽታውን በድንገት ወደ ሰዎች ማስተላለፍ ወይም ወደ 

አካባቢያችሁ ያሉ ነገሮች ማሰራጨት ትችላላችሁ ማለት ነው።7 

 

 

ተረዱ፦ አፋችንን እና አፍንጫችንን መሸፈን እንዴት በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? (15 

ደቂቃ) 
1. በመጨረሻው ተግባራዊ ልምምድ ላይ፣ በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣቂዎች ምን ያህል ርቀት መሄድ እንደሚችሉ በምሳሌያዊ 

ልምምድ አይታችኋል። አሁን አፋችሁን እና እጃችሁን መሸፈን ከፍንጣቂዎች ራሳችሁን እና ሌሎችን ለመጠበቅ እንዴት 

ሊያግዝ እንደሚችል በተግባር ትለማመዳላችሁ። 

2. እነዚህ ማቴሪያሎች ያስፈልጋችኋል፦ 

a. ትንሽ ውሃ ያለበት ጎድጓዳ ሳህን፣ በእጅ እና በዕቃዎች ላይ የሚንጠባጠብን ውሃ ለማጽዳት የሚሆን ጨርቅ፣ በፊት 

ለፊት ሊያዝ የሚችል ጨርቅ 

3. በተግባራዊ ልምምድ 2 ላይ እንደ ተጠቀማችሁበት ዓይነት ግድግዳ ያለ የውሃው ፍንጣቂ የሚያርፍበትን በቀላሉ ለማየት 

የምትችሉበትን ቦታ፣ እንጨት፣ ቆሻሻ፣ ወለል ወይም የጋዜጣ ቁራጭ አዘጋጁ። 

4. እጃችሁን በጎድጓዳው ሳህን ውስጥ ንከሩት። ከእጃችሁ ውሃውን በማፈናጠቅ ከሳል ወይም ከማስነጠስ የሚወጣውን 

የትንፋሽ ፍንጣቂ ተለማመዱ።  
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5. ፍንጣቂዎቹ ምን ላይ እንደሚያርፉ ተመልከቱ። ሥዕል ሣሉ እና በጆርናላችሁ ላይ ትዝብቶቻችሁን ጻፉ። 

6. እንደገና መሞከር እንድትችሉ ፍንጣቂዎቹ ወደ የሌሉበት ቦታ ተንቀሳቀሱ። 

7. ከእናንተ እጅ በ3-5 ሳንቲሜትር ርቀት ላይ ሌላ ጨርቅ በቤታችሁ ያለ ሌላ ሰውን እንዲይዝላችሁ ጠይቁት። ይህ ጨርቅ 

የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል፣ ንጹሕ ጨርቅ ወይም የክርን ዕጥፋት ሞዴል ነው።  

8. ወደ ውሃው እጃችሁን ንከሩ እና ከእጃችሁ ውሃውን በማፈናጠቅ የትንፋሽ ፍንጣቂዎችን ተለማመዱ። 

9. ፍንጣቂዎቹ ምን ላይ እንደሚያርፉ ተመልከቱ። ሥዕል ሣሉ እና በጆርናላችሁ ላይ ትዝብቶቻችሁን ጻፉ። 

10. ፍንጣቂዎቹ ርቀታቸው በጨመረ ቁጥር ምን ያክል ጨርቁ ይቀየራል? በተራ ቁጥር  4 እና 5 ላይ እንደነበራቸው ፍጥነት 

ይፈናጠቃሉ? 

11. ጨርቁ የውሃ ፍንጣቂዎቹን ረዥም ርቀት እንዳይሄዱ እንዳደረጋቸው ሳታስተውሉ አልቀራችሁም። ይህ ሁኔታ የአፍና 

የአፍንጫ መሸፈኛ፣ ንጹሕ ጨርቅ፣ ወይም የክርን ዕጥፋት በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣቂዎችን እንዴት ማገድ እንደሚችል 

ያሳያል። የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ፣ ጨርቆች ወይም የክርን ዕጥፋት መጠቀም ከአካላዊ ርቀት እና እጅን ከመታጠብ ጋር 

እራሳችሁን እና ሌሎችን ኮቪድ-19ን የሚያመጣውን ቫይረስ ከማሰራጨት ለመከላከል ያግዛል።  

12. ኮቪድ-19ን ከሚያመጣው ቫይረስ ራሳችንን ለመጠበቅ የእኛን ባሕሪ መለወጥ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ የሚናገረው የከፍተኛ 

ባለሞያ ማኅበራዊ ሐተታ አንብቡ፦ 

 

«ይህ አዲስ ቫይረስ ነው፣ ስለዚህ የእኛ ሰውነት የተፈጥሮ በሽታ መከላከያ አቅም የለውም. . .እና እንደ ግለሰቦች ምንም መከላከያ 

የለንም. . .በሕዝባችን ውስጥ የተወሰኑ ሰዎች ይበልጥ ራሳቸውን መጠበቅ የሚያስችላቸው አቅም እንደነበራቸው የሚነግረን 

ተጨማሪ ማስረጃ ወደፊት በጊዜ ሂደት ሊወጣ ይችላል ይሆናል. . .ሆኖም ግን አሁን ባለንበት ጊዜ ግለሰቦችን ከበሽታው በተለየ 

ሁኔታ ሊጠብቃቸው የሚችል የተለየ ነገር ስለ መኖሩ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ሁሉም ሰው አደጋ ውስጥ ነው 

ያለው።» - ሸዌታ ባንሳል፣ ፒኤችዲ፣ የሥነ ሕይወት /ባዮሎጂ/ ረዳት ፕሮፌሰር ጆርጅታውን ዩኒቨርስቲ፣ ዩኤስኤ 
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እርምጃ ውሰዱ፦ አፍንጫዎቻችንን እና አፎቻችንን ስለመሸፈን ምን መደረግ እንዳለበት ወይም 

ለሌሎች ምን ዕውቀት ማካፈል ትችላላችሁ? (15- 30 ደቂቃ) 

1. ለዚህ ጥያቄ መልሱን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉ 

a. አፍንጫዎትን እና አፍዎትን መሸፈን ኮቪድ-19ን ከሚያስከትለው ቫይረስ ራስዎትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ብለው 

ያስባሉ? 

b. መልሳችሁን አሁን መቀየር ትፈልጋላችሁ? ለምን ይቀይራሉ ወይም አይቀይሩም? 

2. አሁን ስለ አፍንጫና አፋችሁን መሸፈን በቂ ግንዛቤ እንዳላችሁ በመቊጠር፣ ያገኛችሁትን ዕውቀት ለሌሎች ማካፈል 

የምትችሉበትን መንገድ ምረጡ። 

a. በቤታችሁ ውስጥ ካለ አንድ ሰው ጋር የፍንጣቂ እና የጨርቅ ልምምዱን አድርጉ። 

b. በትንፋሽ የሚተላለፉ ፍንጣቂዎችን ስርጭት ለማስቆም እንዴት እንደሚቻል ለሌሎች ይንገሩ። ሥዕል ወይም ፖስተር 

አዘጋጁ፣ በቤታችሁ ውስጥ ላሉ ሰዎች በድራማ መልክ አሳዩዋቸው፣ ፖድካስት አዘጋጁ ወይም ቪዲዮ ቅረጹ። 

3. በተግባራዊ ልምምድ 1 ላይ፣ ኮቪድ-19 ሰዎች ምን ትክክል እንደሆነ እና እንዳልሆነ ያላቸውን ሐሳብ  ሊያስለውጣቸው 

እንደሚችል አንብባችኋል። የሆነ ሰው እንዲህ እንደነገራችሁ አድርጋችሁ አስቡት፣ «ሳስነጥስ ሆነ ሳል ሲያስለኝ አፌን እና 

አፍንጫዬን መሸፈን አያስፈልገኝም። አላመመኝም።» 

a. ይህ ምን ዓይነት ስሜት ሊፈጥርባችሁ እንደሚችል አስቡት። ይህ ትክክል ነው ወይስ ስሕተት ነው ብለው ያምናሉ? 

b. ለዚህ ግለሰብ ምን ብላችሁ ትመልሱለታላችሁ? 

4. ኮቪድ-19 እንዴት ሰዎች ምድራችን ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፉበትን መንገድ ሊለውጥ እንደሚችል በተጨማሪ አንብባችኋል። 

ይህ አካባቢያዊ ውጤት ይባላል። አንዳንድ ሰዎች ጥቅም ላይ ከዋሉ በኋላ የተጣሉ ጨርቆችን ወይም የአፍና አፍንጫ 

መሸፈኛ ጭንብሎችን እየተጠቀሙ ነው። ይህ ቆሻሻን ሊፈጥር ይችላል። ምን ታስባላችሁ? ሰዎችን ከኮቪድ-19 ለመጠበቅ 

እስከጠቀመ ድረስ ቆሻሻ መፍጠር ምንም ችግር የለውም? 
 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

 
ስታስነጡ እና ሲያስላችሁ አፍና አፍንጫችሁን ሸፍኑ /Cover your Coughs and Sneezes/፦ ይህ በአሜሪካን አገር ግንባር 

ቀደም ከሆነው ብሔራዊ የማኅበረሰብ ጤና ተቋም፣ ከበሽታ ቊጥጥር እና መከላከያ (ሲዲሲ) /Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC)/ የተገኘው ቪዲዮ ስታስነጥሱ ወይም ሲያስላችሁ እንዴት ንጹሕ ጨርቅን ወይም 

የክርናችሁን ውስጣዊ ክፍል መጠቀም እንደምትችሉ ያሳያል። 

https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI 
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አፍና አፍንጫችሁ ስታስሉ ሸፍኑ፦ ይህ ከበሽታ ቊጥጥር እና መከላከያ (ሲዲሲ) /Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC)/ የተገኘው ፖስተር ስታስነጥሱ ወይም ሲያስላችሁ እንዴት ንጹሕ ጨርቅን ወይም የክርናችሁን ውስጣዊ 

ክፍል መጠቀም እንደምትችሉ ያሳያል።   

https://www.cdc.gov/flu/pdf/protect/cdc_cough.pdf 
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ተግባራዊ ልምምድ 4፦ እጃችንን መታጠብ እንዴት በሽታውን ለመከላከል 

ሊያግዝ ይችላል? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉት ሰዎች እጃቸውን እየታጠቡ ነው? (15 ደቂቃ) 

 
1. በመጀመሪያ ስለነዚህ ጥያቄዎች በራሳችሁ አስቡባቸው። በመቀጠል በቤታችሁ ውስጥ ላሉት ሰዎች እነዚህን ጥያቄዎች 

ጠይቁዋቸው፦ 

a. እጅዎትን መታጠብ የሚያስፈልገው መቼ ነው? 

b. እጅዎትን ለመታጠብ ምን ይጠቀማሉ? 

c. እጅዎትን ሲታጠቡ መን ያህል ጊዜ ይወስዳሉ? 

d. እጅዎትን መታጠብ ኮቪድ-19ን ከሚያስከትለው ቫይረስ ራስዎትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ብለው ያስባሉ? ለምን 

ይጠቅማል ወይም አይጠቅምም? 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ አንዳንድ ጊዜ ስለ ንጽሕና አጠባበቅ ልማዳቸው ሰዎች መናገር አይፈልጉም። ምንም 

ችግር የለውም! ጥያቄ መዝለል ትችላላችሁ። ወይም «ሰዎች እጃቸውን እንዴት መታጠብ አለባቸው?» በመሰለ 

የተለየ መንገድ ጠይቋቸው። 

 

2. ኮቪድ-19ን የሚያስይዘው ቫይረስ በዕቃዎች ላይ ሊገኝ እንደሚችል መማራችሁን ታስታውሳላችሁ። እንደ የበር እጀታ 

የመሰለ በላዩ ላይ ቫይረሱ ያለበትን ዕቃ በእጃችሁ ከነካችሁ፣ ቫይረሱ በእጃችሁ ላይ ሊኖር ይችላል። በድንገት ፊታችሁን 

ከነካችሁ፣ ወደ ሰውነታችሁ ሊገባ ይችላል።8 

3. እጃችሁን ከቫይረሱ እንዴት ደኅንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ትችላላችሁ? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። 

(የዓለም ጤና ድርጅት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት እጅን በሳሙና እና በውሃ መታጠብ እንደሚያስፈልግ ይናገራል።) 

4. ከከፍተኛ ባለሞያ ስለ እጅን መታጠብ የተሰጠውን ይህን ሐተታ አንብቡ፦ 

 

«ፊታችንን ያለ ማቋረጥ እንነካካለን፣ ስለዚህ በአፍንጫችን፣ በዓይናችን እና በአፋችን ቫይረሱ ወደ ሰውነታችን ሊገባ እንደሚችል 

እንዲሁም እጃችን የቫይረሱ ዋና መተላለፊያ መንገድ እንደሚሆን ማሰብ ቀላል ነው። እጃችንን በሳሙና እና በውሃ መታጠብ 
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ወይም በሳኒታይዘር ማጽዳት ከፍተኛ መከላከያ ዘዴ ነው።» - ካሲ ሞርጋን፣ የኩኒካ ዘላቂነት አስተባባሪ፣ ኩፐር/ስሚዝ፣ 

ሎሎንግዌ፣ ማላዊ 
 

 

ተረዱ፦ እጃችንን ለምን በሳሙና መታጠብ ያስፈልገናል? (30 ደቂቃ) 

1. ኮቪድ-19ን ከሚያመጣው ቫይረስ ራስዎትን ለመከላከል ሳሙና እና ውሃ እንዴት እንደሚያግዝ የበለጠ ለማወቅ እጃችሁን 

መታጠብ የምትችሉባቸውን የተለያዩ መንገዶች እንሞክራለን። ያስተዋላችሁትን ነገር በጆርናላችሁ ላይ ጻፉ። 

 

⇈ ትምህርታዊ ጠቃሚ ምክር፦ ለዚህ ልምምድ በእናንተ ቤት ውስጥ በቂ ውሃ ከሌለ፣ በሚቀጥለው ጊዜ ስታጠቡ ወይም 

ልብሳችሁን ስታጥቡ ይህንን ልምምድ ሞክሩት። 

 

2. የሚከተሉትን አዘጋጁ፦ 

a. ንጹሕ ውሃ 

b. የምግብ ዘይት፣ የገበታ ቅቤ ወይም ቅቤ 

c. ሳሙና (ደረቅ ወይም ፈሳሽ) 

3. ይህ ልምምድ ለምን የምግብ ዘይትን ይጠቀማል? ኮቪድ-19ን የሚያስከትለው ቫይረስ ሁሉንም ክፍሉን የሚሸፍን አካል 

ወይም ውጫዊ ሽፋን አለው። ይህ ሽፋን ቅባታማ ሲሆን በምግብ ዘይት፣ የገበታ ቅቤ ወይም ቅቤ ሊመሰል ይችላል። ይህ 

ልምምድ እጅን መታጠብ የቫይረሱን ቅባታማ ሽፋን እንዴት እንደሚያደርገው በምሳሌያዊ መንገድ ያሳያል። 

 

አካላዊ ደኅንነት፦ የምግብ ዘይት ብቻ ተጠቀሙ። የማሽን ዘይት አትጠቀሙ። ቆዳችሁን ከነካ በኋላ ምንም ዓይነት 

የምግብ ዘይት ለምግብነት አትጠቀሙ። 

 

4. በአንድ እጃችሁ ወይም በእጃችሁ አንጓ ጠፍጣፋ አካል ላይ ትንሽ ዘይት (ወይም ትንሽ የገበታ ቅቤ ወይም ቅቤ ማድረግ 

ትችላላችሁ) አድርጉበት እና ወደ ሁሉም ቦታ እንዲደርስ አድርጉት። (ሌላኛው እጃችሁን እንዲነካ አታድርጉ።) የእርስዎ ቆዳ 

በጣም ቅባታማ መምሰል አለበት። 

5. በመቀጠል፣ በፍጥነት ውሃን በማፍሰስ ብቻ ቅባቱን ከእጃችሁ ላይ አስወግዱት። 

6. ሁሉንም ዘይት ሙልጭ አድርጎ አጸዳው? 

7. በመቀጠል፣ ምንም የምግብ ዘይት ባልነካው ሌላኛው እጃችሁ የሳሙና አረፋ ለመፍጠር ሳሙና እና ውሃ ተጠቀሙ። 

8. ያንን ሳሙና አረፋ ያለውን እጃችሁን ዘይት ባለበት ቆዳ ላይ ጠረግ አድርጉት። በፍጥነት ሳያሹት በውሃ ብቻ እንዲለቅ 

ያድርጉት። 

9. ሁሉንም ዘይት ሙልጭ አድርጎ አጸዳው? 
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10. በመቀጠል፣ ምንም የምግብ ዘይት ባልነካው ሌላኛው እጃችሁ ላይ ተጨማሪ የሳሙና አረፋ አድርጉበት። 

11. ሳሙና በነካው እጃችሁ ዘይት ያለበትን ቆዳችሁን ለ 20 ሰከንድ  ጠራርጉት። በፍጥነት ሳያሹት በውሃ ብቻ እንዲለቅ 

ያድርጉት። 

12. ሁሉንም ዘይት ሙልጭ አድርጎ አጸዳው? 

13. የምግብ ዘይቱን ለማጽዳት ይበልጥ ውጤታማ የሆነው አስተጣጠብ ዘዴ የትኛው ነው? ይህን ሙከራ ድገሙት፣ ሆኖም ግን 

አሁን እጃችሁን ለ 40 ሰከንዶች ታጠቡ። ይህን ሙከራ ድገሙት፣ ሆኖም ግን እጃችሁን ለ 60 ሰከንዶች ታጠቡ። 

14. የምግብ ዘይቱን ሙልጭ አድርጎ ለማጠብ ሳሙና እና ውሃ አድርጎ በደንብ መታጠብ በሚገባ መሥራቱን አስተዋላችሁ? 

15. ኮቪድ-19ን የሚያስከትለው ቫይረስ በቅባታማ ሽፋን የተሸፈነ መሆኑን አስታውሱ። እጃችሁን በሳሙና እና በውሃ 

ስትታጠቡ፣ በቫይስረሱ ውፍራም ሽፋንን ደቃቃ የሳሙና ክፍሎች አልፈው ወደ ውስጥ ዘለቀው ይገባሉ። ሳሙናው ወደ 

ሽፋኑ ዘልቆ ሲገባ፣ ሽፋኑ ቀስ በቀስ በስተመጨረሻ በጣም እየተከፈተ ይሄድ እና የቫይረሱ ውስጣዊ ክፍል ወደ ውጭ 

ይፈሳል። ቫይረሱ አንድ ጊዜ ከተሰባበረ በኋላ በሽታ ሊያስይዛችሁ አይችልም።19293 

16. ከዚህ በታች ያለውን ምስል በግራ በኩል ተመልከቱ። ክብ የሆነ ቫይረስ ማየት ትችላላችሁ። በሽፋኑ ላይ ረዥም፣ 

የተጠማዘዙ የቫይረሱን እሾሃማና ሹል ክፍሎች ታያላችሁ (ይህ « አክሊል » ያልነው ነው)። በቫይረሱ ቀኝ ጎን በኩል ትናንሽ 

የሳሙና ቅሪቶችን በተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ። 

17. አሁን ከዚህ በታች ያለውን ምስል በቀኝ በኩል ተመልከቱ። ይህ እንዴት ሊፈጠር ቻለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን 

በጆርናላችሁ ላይ አስፍሩት። መልሳችሁን ለመደገፍ ከእናንተ ሙከራ የተገኘውን ማስረጃ ተጠቀሙ። የሳሙናው ቅንጣቶች 

ወደ ቅባታሙ የቫይረሱ ሽፋን ከገቡ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ምስሉ ያሳያል። የቫይረሱ ሽፋን ተከፍቷል እናም ውስጣዊ 

ክፍሎች ወደ ውጭ ፈሰዋል። ሳሙናው ሽፋኑን እና እሾሁን ከቦታል። ሳሙናው የቫይረሱን ስብርባሪዎች በቀላሉ በውሃ 

እንዲታጠቡና እንዲወገዱ ያደርገዋል። 

 

 
ምስል 4.1 እነዚህ ምስሎች የኮሮና ቫይረስ ሽፋንን ሳሙና እንዴት እንደሚያጠፋው ያሳያሉ። 

 

18. እጃችሁን በሚገባ መታጠብ የእጃችሁን ሁሉንም ክፍል እና ሽፋን እንድታጥቡ እና በላያቸው ላይ ሊኖር የሚችለውን 

 
1 
2 
3  
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ቫይረስ እንድትገድሉት ያስችላችኋል። የዓለም ጤና ድርጅት እጃችሁን ስትታጠቡ ከ 40 እስከ 60 ሰከንድ ጊዜ መወሰድ 

አለበት ይላል። እጃችሁን እንዴት መታጠብ እንዳለባችሁ ለማወቅ ተጨማሪ የመረጃ ምንጮችን ፈልጉ። 

19. ሌላ ሙከራ ሞክሩ፣ አሁን ግን ከሳሙና እና ውሃ ይልቅ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ተጠቀሙ። የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር 

ኮቪድ-19ን የሚያስይዘውን ቫይረስ ለመግደል ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል። ብዙውን ጊዜ ይበልጥ ውጤታማ የሚሆነው 

አቧራ ወይም ንፍጥ ባልነካው እጅ ላይ ነው (ንፍጥ ከአፍንጫችሁ የሚወጣ የሚሙለጨለጭ ነገር ነው)። በእጃችሁ ላይ 

ትንሽ የእጅ ሳኒታይዘር አድርጉበት። እስከሚደርቁ ድረስ እጆቻችሁን እርስ በርስ ፈትጓቸው። የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርን 

ከዓይናችሁ፣ አፍንጫችሁ፣ አፋችሁ እና ከእሳት ነበልባል አርቁት። የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘርን እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ 

ለማወቅ ተጨማሪ የመረጃ ምንጮችን ፈልጉ። 

20. እጃችሁን በሚገባ ፍትግ አድርጋችሁ መታጠብ እንዳለባችሁ እና በእጃችሁ ፊታችሁን መነካካት እንደሌለባችሁ አስታውሱ። 

21. እጆችን መታጠብ ለምን በጣም አስፈላጊ እንደሆነ የሚያብራራ በባለሙያ የተገለጸውን ማኅበራዊ ዕይታ ያንብቡ፦ 

 

«ቢያንስ በዚህ ጊዜ ላይ በሽታውን ለመዋጋት የሚያስችሉን መሣሪያዎች በክምችታችን ውስጥ የለንም። ማኅበራዊ መራራቅ እና 

እጅን መታጠብ አሁን እጃችን ላይ ያሉት እውነተኛ መከላከያ ዋንኛ መሣሪያዎቻችን ናቸው። ለሌሎች በሽታዎች ፀረ ቫይረስ 

መድኃኒቶች፣ ቴራፒዎች፣ መድኃኒቶች እና ሌሎች ሕክምናዎች አሉን። ሆኖም ግን አሁን በመከላከያና መድኃኒት ካዝናችን ውስጥ 

ይህ ነው የሚባል ነገር የለንም።» - ሸዌታ ባንሳል፣ ፒኤችዲ፣ የሥነ ሕይወት /ባዮሎጂ/ ረዳት ፕሮፌሰር ጆርጅታውን ዩኒቨርስቲ፣ 

ዩኤስኤ 
 

 

 

እርምጃ ውሰዱ፦ ስለ እጅን መታጠብ ምን ማድረግ ወይም ምን መደረግ እንዳለበት ለሌሎች ምን 

ማካፈል ትችላላችሁ? (15-30 ደቂቃ) 

1. ለዚህ ጥያቄ የሰጣችሁትን መልስ እንደገና አስቡት፦ 

a. እጅዎትን መታጠብ ከኮቪድ-19 ራስዎትን ለመጠበቅ ይጠቅማል ብለው ያስባሉ? 

b. መልሳችሁን አሁን መቀየር ትፈልጋላችሁ? ለምን መቀየር ፈለጉ ወይም አልፈለጉም ? 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ አዲስ ነገር ስለ ተማራችሁ የነበራችሁን ልማድ መቀየር ምንም ችግር የለውም። ሳሙና 

እና ውኃ ለማግኘት አስቸጋሪ ስለሆነ እጃችሁን የምትታጠቡበትን መንገድ መለወጥ የማትችሉ ከሆነ ምንም ችግር 

የለውም። 

የተቻላችሁን ሁሉ ጥረት አድርጉ። 

አካላዊ ደኅንነት፦ ምንም እንኳ ሳሙና እና የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘር ከሰውነታችሁ ውጭ ያለውን ቫይረስ ለመግደል 

ቢችሉም እነዚህን በጭራሽ መመገብ ወይም መጠጣት የለባችሁም። 
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2. አሁን ሳሙናን ወይም የእጅ ማጽጃን በመጠቀም እንዴት ቫይረስን ማጥፋት እንደሚቻል ይበልጥ ስለተረዳችሁ፣ 

ያገኛችሁትን ዕውቀት ለሌሎች ማስተላለፍ የምትችሉበትን መንገድ ምረጡ። 

a. ሳሙና እንዴት ቫይረሱን መግደል እንደሚችል ለማስተማር በቤታችሁ ውስጥ ካለ ሰው ጋር የዘይት እና የሳሙና 

ልምምዱን አድርጉ። ወይም ለሌሎች ልምምዱን ለመላክ ሥዕል ሣሉ፣ ፖስተር ወይም ቪዲዮ አዘጋጁ። 

b. እጃችሁን እየታጠባችሁ አብራችሁ መዝፈን የምትችሉት ከ 40 እስከ 60 ሰከንድ ድረስ ሊቆይ የሚችል የራሳችሁን 

ዘፈን ጻፉ ወይም የነባር ዘፈን ክፍልን ምረጡ። 

3. በተግባራዊ ልምምድ 1 ላይ፣ ሰዎች ስለ ትክክል የሆነ እና ያልሆነ ነገር ምን እንደሚሰማቸው ያላቸውን ሐሳብ ኮቪድ-19 

ሊያስለውጣቸው እንደሚችል አንብባችኋል። ጓደኛችሁ እጁን መታጠብ እንደማይፈልግ እንደነገራችሁ አድርጋችሁ አስቡት። 

a. ይህ ምን ዓይነት ስሜት ሊፈጥርባችሁ እንደሚችል አስቡት። ይህ ትክክል ነው ወይስ ስሕተት ነው ብለው ያምናሉ? 

b. ለዚህ ግለሰብ ምን ትሉታላችሁ? 

4. አንዳንድ ሰዎች በቤታቸው ሳሙና እና ንጹሕ ውሃ ላይኖራቸው ይችላል። ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉ የእጅ መታጠቢያ 

ቦታ በሕዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ላይ ማዘጋጀት ስለ የሚቻልበት መንገድን ማሰብ ትችላላችሁ? ምን ማቴሪያሎች 

ያስፈልጋችኋል? ሥዕል ሣሉ ወይም የራሳችሁን ፖስተር ዲዛይን አድርጉ እና በቤታችሁ ላለ አንድ ሰው አጋሩት። የፖስተሮች 

ምሳሌዎችን ከዚህ በታች ተመልከቱ። 
 

 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

 
እጅ እንዴት እንደሚታጠብ እና እንደሚታሽ ፦ እነዚህ ከዓለም ጤና ድርጅት የተገኙ ፖስተሮች እንዴት እጃችሁን 

መታጠብ እና ማሸት እንዳለባችሁ ያሳያሉ።  

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandWash_Poster.pdf?ua=1 

https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf?ua=1 
 

የእጅ አስተጣጠብ ልምምድ፦ ይህ ቪዲዮ እጃችሁን እንዴት በሚገባ መታጠብ እንዳለባችሁ ያስተምራል።  

https://www.youtube.com/watch?v=nEzJ_QKjT14 
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ተግባራዊ ልምምድ 5 ፦ ኮቪድ-19 ቤተሰቦች እና ማህበረሰቦች ላይ በምን 

መልኩ ጫና እየፈጠረ ነው? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ በማህበረሰባችን ውስጥ የሚገኙ ሰዎችን በኮቪድ-19 እንዳያዙ በምን መልኩ ጥበቃ 

እያደረግንላቸው ነው? (30-45 ደቂቃ) 

 
✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ በዚህ ተግባራዊ ልምምድ ላይ በእናንተ ማህበረሰብ ወይም ቤተሰብ ውስጥ ያለ አንድ 

ሰው በኮቪድ-19 ቢያዝ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ታስባላችሁ። ይህ በጣም አስፈሪ ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። 

የሚቻል ከሆነ፣ ስለ እነዚህ አስቸጋሪ አርዕስተ ጉዳዮች የምታስቡት እናንተ ብቻ እንዳትሆኑ ይህንን ተግባራዊ 

ልምምድ ከወላጅ፣ ከሞግዚት፣ ወይም ሌላ የሚታመን አዋቂ ጋር አድርጉት። 

 

1. ባለፈው ሳምንት ውስጥ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ስንት ሰዎች ንክኪ ነበራቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ቊጥሩን 

በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። ወደ እሱ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንመለሳለን። 

2. እነዚህን ጥያቄዎች በቤታችሁ ለሚገኙ ሰዎች ስትጠይቁ እና ራሳችሁ ለጥያቄዎቹ መልስ ስትሰጡ የኮቪድ-19 ችግር 

ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ገጽታዎችን ከግምት አስገቡ፦ 

a. ዛሬ ከስንት ሰዎች ጋር በቀጥታ ትገናኝታችኋል? 

b. ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከስንት ሰዎች ጋር አካላዊ ንክኪ ነበረን ብላችሁ ታስባላችሁ? 

c. ራሳችሁን ከኮቪድ-19 ለመጠበቅ ጥንቃቄ እያደረጋችሁ ነው? እንደዚያ ከሆነ፣ ምን አይነት ጥንቃቄ እያደረጋችሁ ነው? 

d. እናንተ የምትገናኟቸው ሰዎች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 እየጠበቁ ስለ መሆኑ የምታውቁት ነገር አለ? የምታውቁት ነገር 

ካለ፣ ምን እያደረጉ ነው? 

e. ኮቪድ-19 በእኛ ቤተሰብ ላይ ምን ጫና ፈጥሯል ብላችሁ ታስባላችሁ? 

f. ኮቪድ-19 በእኛ ማኅበረሰብ ላይ ምን ጫና ፈጥሯል ብላችሁ ታስባላችሁ? 

 

⇈ ትምህርታዊ ጠቃሚ ምክር፦ የዳሰሳ ጥናት በምታደርጉበት ጊዜ ለሁሉም ሰው ተመሳሳይ ጥያቄዎችን ጠይቁ። 

የምታገኙዋቸውን መልሶች ሁልጊዜ በተመሳሳይ መንገድ መዝግቡ። በኋላ ላይ የመልሶቹን አዝማሚያ ለመመልከት እንዲያግዛችሁ 

ሁሉንም የምታገኙዋቸውን መልሶች አንድ ላይ አስቀምጧቸው። 

 

3. ከተግባራዊ ልምምድ 2፣ 3፣ 4፣ እና 5 የዳሰሳ ጥናት መልሶችን ሰብስባችኋል። ሁሉንም ያገኛችኋቸውን መልሶች ሰብስባችሁ 
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አንድ ላይ ያዟቸው። ያስተዋላችሁት የሆነ የመመሳሰል አዝማሚያ አለ? ያገኛችሁዋቸው መልሶች ምን የሚያመሳስላቸው ነገር 

አለ? ምንስ ይለያል? ስለ ኮቪድ-19 ሰዎች ብዙ ነገር ያውቃሉ? የማያውቋቸው እና ማወቅ ያሉባቸው ነገሮች አሉ? እነዚህን 

በጆርናላችሁ ላይ ጻፉዋቸው። 

 

 

ተረዱ፦ ከማን ጋር ንክኪ አላችሁ? (15 ደቂቃ) 

 
1. በቤታችሁ ውስጥ ያለውን ሰው በሙሉ ዘርዝራችሁ ጻፉ። ባለፈው ሳምንት ያገኛችሁትን ወይም ያነጋገራችሁትን ማናቸውም 

ሰው ጨምሩ። የት እንዳገኛችኋቸው ወይም ዕድሜያቸው ስንት እንደሆነ ማወቅ አስፈላጊ አይደለም። ሁሉንም 

ቊጠሯቸው። እነዚህ ሰዎች የእናንተ «የመጀመሪያዎቹ ንክኪዎች» ናቸው። ይህንን መረጃ ልትጽፉት ትችላላችሁ ወይም 

የሚከተለውን ሥዕል የሚመስል የእናንተን ንክኪዎች የሚያሳይ ምናባዊ የሥዕል ዛፍ መሣል ጀምሩ። 

 

ምስል 5.1 የእናንተ ንክኪዎችን በየሚያሳየው ምናባዊ 

የሥዕል ዛፍ አናት ላይ ነው ያላችሁት። የእናንተ 

«የመጀመሪያዎቹ ንክኪዎች» በመካከለኛው ረድፍ ላይ 

ሲሆኑ የእናንተ «ሁለተኛዎቹ ንክኪዎች» ግርጌ ባለው 

ረድፍ ላይ ናቸው። 

 

 

2. በቤታችሁ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ሰዎች ከእነርሱ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች በሙሉ ዝርዝራቸውን እንዲጽፉ 

ጠይቃችኋቸዋል። እነዚህን ሰዎች የእናንተ ንክኪዎችን በየሚያሳየው ዛፍ ግርጌ ባለው ረድፍ ላይ ልትጨምሯቸው 

ትችላላችሁ። ሁለታችሁም ንክኪ ከነበራችሁ ግለሰብ ሥር ይቀመጣሉ። እነዚህ ሰዎች የእናንተ «ሁለተኛ ደረጃ ንክኪዎች» 

ናቸው። 

አካላዊ ደኅንነት፦ በእናንተ እና በሌሎች መካከል አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ አፋችሁን እና አፍንጫችሁን መሸፈን እና 

እጃችሁን መታጠብን በተመለከተ ተምራችኋል። ከሰዎች ጋር ስትገናኙ፣ ራሳችሁን እና ሌሎችን ከኮቪድ-19 

ለመጠበቅ እነዚህን ስትራቴጂዎች እንደምትጠቀሙ አረጋግጡ። 

 

3. የእናንተን ሥዕላዊ መግለጫ ዛፍ ተመልከቱት። ሁሉም ሰው እኩል የንክኪ ብዛት አለው? አንዳንድ ሰዎች ከሌሎች ይልቅ 

ብዙ ንክኪ አላቸው? 

4. ከብዙ ሰው ጋር ንክኪ ያላቸው ሰዎች እንደ ወደ ሥራ መሄድ፣ ወደ ገበያ መሄድ፣ ሃይማኖታዊ ሥነ ሥርዓት ላይ መገኘት፣ 

ወይም ዕድሜያቸው ለገፉ ሰዎች እንክብካቤ ለመስጠት የመሳሰሉ የእናንተን ቤተሰብ ወይም ማኅበረሰብ ለማገዝ በሥነ 



ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለዓለምአቀፍ ግቦች 
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ምግባር ወይም በኢኮኖሚ ተቀባይነት ያላቸውን ቁም ነገሮች ለማድረግ ነው ነገሮችን እያደረጉ ያሉት? 

5. በቪዲዮ ወይም በቴሌቪዥን ትርዒት እየተመለከታችሁ ወይም መጽሐፍ እያነበባችሁ ይህንን ተግባራዊ ልምምድ ሞክሩት። 

በታሪኩ ውስጥ ላሉ ገጸ ባሕሪያት ንክኪዎችን የሚያሳይ ምናባዊ የሥዕል ዛፍ አዘጋጁ። 

6. የእናንተን ንክኪዎች ዱካ መከታተል የሚያስፈልገው መቼ ነው? በቫይርሱ ማን ሊያዝ እንደሚችል የእናንተ ማኅበረሰብ 

እንዲያውቅ ይህ መረጃ ሊያግዝ ይችላል? የጤና እንክብካቤ ሰጪ ሠራተኞች የኮቪድ-19ን ስርጭት ለመረዳት እንዲችሉ ይህ 

መረጃ ሊያግዝ ይችላል? 

 

«በቫይረሱ ከተጠቃ ግለሰብ ጋር ቅርብ ንክኪ ያላቸው ሰዎች ራሳቸው በበሽታው የመያዝ ዕድላቸው ከፍተኛ ነው እንዲሁም 

ሌሎችንም በበሽታው ያንኑ ያክል ሊያስይዙ ይችላሉ። በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ተጋላጭነት የነበረቸው ሰዎችን በቅርበት 

መከታተል ሰዎቹን የሕክምና እርዳታ እንዲገኙ እና ቫይረሱን በተጨማሪ ወደ ሌሎች ሰዎች እንዳያስተላልፉ ለማድረግ ማገዝ 

ይችላል። ይህ የቊጥጥር ዘዴ ሂደት የንክኪ ዱካ ክትትል ይባላል።12» - የዓለም ጤና ድርጅት 
 

7. ለኮቪድ-19 የንክኪዎችን ድካ መከታተል ያስፈለገው በሚከተሉት ምክንያቶች ነው፦ 

a. ርቀትን ከመጠበቅ፣ አፍና አፍንጫን ከመሸፈን፣ እና እጆችን ከመታጠብ ውጭ የሰው ልጆች ራሳቸውን ከኮቪድ-19 

ለመከላከል ሌላ ምንም አማራጭ ዘዴ የላቸውም። (S. Bansal, personal communication, April 23, 2020). 

b. ይህ አዲስ ቫይረስ ነው፣ የሰው ልጅ ደግሞ እስካሁን ክትባት አላገኘለትም። (S.Bansal, personal communication, 

April 23, 2020). 

c. አሁን ያለው መረጃ በኮቪድ-19 ምክኒያት በጽኑ የታመሙ ወይም የሚሞቱ ሰዎች ብዛት ሌሎች ቫይረሶች 

ከሚያስከትሉት ጽኑ ህመም ወይም ሞት ከፍተኛ እንደሆነ ይጠቁማል። እነዚህ ቁጥሮች በትክክል ስንት እንደሆኑ 

አሁንም ድረስ ሳይንቲስቶች በቂ መረጃ የላቸውም። (S. Bansal), personal communication, April 23, 2020) 

d. ሰዎች ጤናማ እየመሰሉ እና ጥሩ ስሜት እየተሰማቸው እንኳ ይህን ቫይረስ ወደ ሌሎች ሊያስተላልፉ ይችላሉ።6 

e. የንክኪ ክትትል በበሽታው ተጠቅተው ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን ለይቶ ለማወቅ እና ቫይረሱን እንደገና 

ከማሰራጨታቸው በፊት ተገልለው እንዲቆዩ ለማድረግ ያስችላል።6 

8. ባዘጋጃችሁት የእናንተን ንክኪ የሚያሳይ ምናባዊ የሥዕል ዛፍ ላይ ባለፈው ሳምንት ምን ያክል የመጀመሪያ እና ሁለተኛ 

ደረጃ ንክኪዎች እንደነበራችሁ ቊጠሩ። በ « አግኝ » ክፍል ውስጥ በተራ ቁጥር 1 ላይ ከጻፋችሁት ጋር ይህንን ቊጥር 

አነጻጽሩት። ትልቅ ቊጥር ነው ያገኛችሁት? ትንሽ ቊጥር ነው ያገኛችሁት? ወይስ ግምታችሁ ትክክል ነበረ? 

9. በቤት ውስጥ ላሉት ሰዎች የእናንተን ንክኪዎችን የሚያሳይ ምናባዊ የሥዕል ዛፍ አሳዩዋቸው እና የሚከተሉትን ጥያቄዎች 

ጠይቁዋቸው (የእናንተን መልሶች ጆርናላችሁ ላይ ጻፉዋቸው)፦ 

a. እየፈጠርናቸው ያለነውን የመጀመሪያ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ንክኪዎች ብዛት እንዴት መቀነስ እንችላለን? 

b. ከሌሎች ጋር ስንገናኝ እና ስንነጋገር እንዴት ራሳችን ከቫይረሱ መጠበቅ እንችላለን? 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ በተለያዩ በርካታ ምክንያቶች ሌሎች በእናንተ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች 

ያሏቸውን ንክኪዎች ብዛት ለመገደብ አይችሉ ይሆናል። ይህ አስፈሪ ሊሆን ይችላል። ሰዎች ከእናንተ ቤት 



ስሚትሶኒያን ሳይንስ ለዓለምአቀፍ ግቦች 
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ወጥተው መሄድ የሚገደዱ ከሆነ፣ በተቻለ መጠን ደኅንነቱን በጠበቀ መንገድ ሊያደርጉት ይችላሉ እንዲሁም 

ወደ ቤት ሲመለሱ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችን መውሰድ ይችላሉ። 

 

እርምጃ ውሰዱ፦ ኮቪድ-19ን ለመከላከል ቤታችሁ ውስጥ በምን መልኩ ዕቅድ ማውጣት 

ትችላላችሁ? (45 ደቂቃ) 

 
1. በኮቪድ-19 የተያዘ የመጀመሪያ ደረጃ ንክኪ እንዳለ ካወቃችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ይህ እንዴት የእናንተን የዕለት ተዕለት 

ኑሮ ሊለውጥ ይችላል? የሚያስጨንቃችሁ በቤት ውስጥ ለመቆየት መገደዱ ነው ወይስ ከሰው ተገልሎ መቆየቱ? እንወስዳለን 

ብላችሁ የምታስቧቸው የተለዩ እርምጃዎች አሉ? የዕለት ተዕለት ልማዳችሁን እንዴት መለወጥ ትችላላችሁ? ሐሳባችሁን 

በጆርናልችሁ ላይ ጻፉት። 

2. ኮቪድ-19 በቤተሰብ ደረጃ የሚያስከትላቸው ፈተናዎች በሃገር እና ክልሎች ደረጃም በተመሳሳይ መልኩ ሊታይ ይችላል። 

የኮቪድ-19 ቀውስን የሚመለከት ማኅበራዊ ሐተታ ከዚህ በታች እንደሚከተለው ተብራርቷል፦ 

 

«ከኮቪድ-19 ጋር እያየነው እንዳለነው፣ ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ በሁሉም አገሮች ፣ የሰዎች ሕይወት፣ የጤና ጥበቃ ሥርዓቶች፣ 

ንግድ ሥራዎች፣ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎቶች፣ ትምህርት ቤቶች - በአጠቃላይ በሁሉም ነገር ላይ ከባድ ተጽዕኖ እና ጫና 

መፍጠር ይችላል። ማኅበረሰቦች ችግርና መከራ ሲያጋጥም ችግሩን ተቋቁመው እንዲወጡ እና ለሁሉም አባላቶቻቸው እንክብካቤ 

ለመስጠት የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት መኖሩን እንዲያረጋግጡ ሰዎች በዓለም አቀፍ በሽታዎች ዙሪያ አስቀድሞ የመከላከል 

ዕቅድ ማውጣት ምን ማለት እንደሆነ መረዳት ያስፈልጋቸዋል።» – ሊዛ ኩፐር፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች፣ ሐኪም፣ የማኅበረሰብ ጤና 

ተመራማሪ፣ ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ዩኤስኤ እና ጋና 

 
3. ሁሉም ሰው ያሉትን ንክኪዎች ብዛት ቢቀንስ እንኳ፣ በቤታችሁ ያለ አንድ ሰው በኮቪድ-19 ሊጠቃ ይችላል። እናንተም 

ለቫይረሱ ልታጋለጡ ትችላላችሁ። ይህ ለማሰብ እንኳ የሚያስፈራ ሊሆን ይችላል። ሆኖም በዚህ ፕሮጀክት ላይ እንደ 

ተማራችሁት፣ ይበልጥ ደኅንነት እንዲሰማችሁ ለማድረግ፣ ራሳችሁን ለመጠበቅ እና ዝግጁ ለመሆን ስለ በሽታው ይበልጥ 

መረዳት ከሁሉም የተሻለው ዘዴ ነው። ከዚህ በታች ያለውን አመለካከት አንብቡት። ማኅበራዊ አመለካከት ነው? አካባቢያዊ 

ነው? ባህላዊ ነው? ኢኮኖሚያዊ ነው? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። ሐሳባችሁን ለመደገፍ ማስረጃ ተጠቀሙ። 

 

«በእናንተ ቤት ውስጥ ያለ የሆነ ሰው ከታመመ፣ ከዚህ ከታመመው ሰው አጠገብ ስትሆኑ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል 

ማድረግ ወይም ፊታችሁን መሸፈን አለባችሁ። ትኩሳት ወይም ሳል ካለባቸው፣ በቤት ውስጥ የሕክምና እርዳታ ስጡዋቸው 

እንዲሁም የታመሙት ሰው ለኮቪድ-19 መመርመር እንዳለባቸው ለመወሰን የጤና እንክብካቤ ሰጪን አነጋግሩ። የሚቻል ከሆነ፣ 

የምርመራ ውጤታቸው እስከሚረጋገጥ ድረስ ለደኅንነት አስተማማኝ የሆነ ርቀት በመሃላችሁ መኖሩን አረጋግጡ። ለመተንፈስ 

እየተቸገሩ ያሉ ከሆነ፣ በተቻለ ፍጥነት የሕክምና እርዳታ ለማግኘት ሞክሩ። የሚቻል ከሆነ፣ የታመመው ሰው በተለየ ክፍል 
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ለብቻው መቆየት አለበት። የተለዩ የመመገቢያ ቁሳቁሶችን፣ ሳህኖችን፣ እና ጎድጓዳ ሳህኖች ለታመመው ሰው መለየት ያለባችሁ 

ሲሆን እንደገና ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት በሚገባ እና ለደኅንነት አስተማማኝ በሆነ መልኩ በሳሙና ወይም ክሎሪን ያለበት 

ውሃ መጸዳት አለባቸው።» - ካሲ ሞርጋን፣ የኩኒካ ዘላቂነት አስተባባሪ፣ ኩፐር/ስሚዝ፣ ሎሎንግዌ፣ ማላዊ 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ በቤታችሁ ያለ ወይም አንድ እናንተ የምታውቁት ሰው በኮቪድ-19 በሽታ ከተያዘ፣ 

በበሽታው የተያዙት በእነርሱ ጥፋት አይደለም። ስለ ጤናቸው ሊጨነቁ እና በሽታውን ለሌሎች እንዳያስተላልፉ 

እየተጨነቁ ያሉ የመሆን ዕድላቸው ከፍተኛ ነው። ርህራሄ እና ደግነት አይለያችሁ። 

 

4. የሆነ ሰው ከታመመ ምን ልታደርጉ እንደምትችሉ ያላችሁን ሐሳብ እንደገና ገምግሙት። ከቤተሰባችሁ ጋር ውይይት 

አድርጉ እና አንድ ላይ ሆናችሁ የራሳችሁን ዕቅድ በጋራ አውጡ። ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። በእናንተ ዕቅድ 

መልስ ልትሰጡባቸውየሚገቡ ሦስት ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው፦ 

a. ምንም እንኳ ርቀታችንን መጠበቅ ያለብን ቢሆንም በበሽታው የተጠቃን ግለሰብ እንዴት ማገዝ እንችላለን? 

b. የታመመው ሰው ገንዘብ ለማግኘት ሥራ በመሥራት ወይም እንደ ምግብ ማብሰል ወይም ቤት ማጽዳት የመሳሰሉ 

የቤት ውስጥ ሥራዎችን በመሥራት ለእኛ ቤተሰብ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ የሚያሟለው ሰው ከሆነ፣ የታመሙት 

ሰው መደበኛ ሥራቸውን መሥራት በማይችሉበት ጊዜ ቤታችንን ቀጥ አድርገን መያዝ እንችላለን?  

c. እናንተ ወይም በቤታችሁ የሚገኝ ሰው ከታመመ የምትወስዱት ኢኮኖሚያዊ እርምጃ ምንድን ነው? 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

 
የዋሽንግተን ፖስት የኮሮና ቫይረስ ማሳያ /Washington Post Coronavirus Simulator/፦ የቫይረስ መተላለፊያ እና 

የማኅበረሰብ ስርጭት (በበርካታ ቋንቋዎች የሚገኝ)። 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/ 
 

ሳይንስ በቤት የኮሮና ሚኒስቴር ማሳያ /Science at Home Corona Minister Simulation/፦ በዓለም ዙሪያ ያሉ አገሮች 

እያጋጠማቸው ያለውን አስቸጋሪ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ እና ማኅበራዊ ምርጫዎች እንዲሁም ማናቸውም የፖሊሲ 

ማስተካከያዎችን ለመውሰድ የሚረዳ፦  

https://corona.scienceathome.org/ 
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ተግባራዊ ልምምድ 6፦ ስለ ችግሩ ወቅታዊ መረጃ ማግኘት በምን መልኩ 

በሽታውን ለመከላከል ሊያግዝ ይችላል? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለ ኮቪድ-19 መረጃ የሚያገኙት ከየት ነው? 

(15-30 ደቂቃ) 

 
1. የሚከተለውን መረጃ ወደ ጆርናላችሁ ለማስፈር እያንዳንዱን በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቃለ መጠይቅ አድርጉላቸው። 

a. ስለ ኮቪድ-19 መረጃ የምታገኙባቸው ሁሉም ምንጮች እነማን ናቸው? (ለምሳሌ፦ በቤት ውስጥ ያለ ግለሰብ፣ 

WhatsApp፣ TikTok፣ ፓምፍሌቶች፣ ቴሌቪዥን፣ ሬዲዮ፣ YouTube፣ Twitter፣ Snapchat) 

b. ስለ ኮቪድ-19 አዳዲስ መረጃን ለማግኘት የትኛዎቹን ምንጮች ይበልጥ ታምናላችሁ? ዋንኛዎቹን ሦስቱን ምረጡ። 

ከነዚህ መካከል ማንን የበለጠ ታምናላችሁ? 

c. ከእነዚህ ምንጮች ስለ ኮቪድ-19 የምታገኙትን መረጃ ከሌሎች ሰዎች ጋር ትጋሩታችላችሁ?  ለምን ታጋራላችሁ 

ወይም አታጋሩም? 

d. ስለ ኮቪድ-19 አዲስ መረጃ ስታገኙ፦ 

i. ለሌሎች ከማካፈላችሁ በፊት መረጃ ከየት እንደተገኘ ታጣራላችሁ? ለምን ታጣራልችሁ ወይም 

አታጣሩም? 

ii. ከማካፈላችሁ በፊት ሌሎች ምንጮች እያጋሩት መሆኑን ለማየት የራሳችሁን ማጣራት ሥራ 

ትሠራላችሁ? ለምን እንዲያ ያደርጋሉ ወይም አያደርጉም? 

e. ስለ ኮቪድ-19 የተሳሳተ ምን ያክል ያሳስባችኋል? ለምን? 

 

«አመራር ከመንግሥት እና ከሳይንቲስቶች ብቻ መገኘት የለበትም ሆኖም በዚያ ማኅበረሰብ ውስጥ የታመነ መረጃ ሊሰጡ የሚችሉ 

ሰዎችም መሪ ሊሆኑ ይችላሉ።» – ዶ/ር ሊዛ ኩፐር፣ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ዩኤስኤ እና ጋና 

 

2. ሁሉንም በቤታችሁ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙባቸውን የመረጃ ምንጮች በጣም ጥቅም ላይ ከሚውሉ እስከ 

ዝቅተኛዎቹ ድረስ በቅደም ተከተል አስቀምጧቸው። 

3. በቤታችሁ ያሉ ሰዎች በብዛት የሚጠቀሙባቸውን ከፍተኛዎቹን ሦስት ምንጮች ለይታችሁ እወቁ። 

4. ከእነዚህ ከሦስቱ የመረጃ ምንጮች ስለ ኮቪድ-19 የተጻፉ አንድ ወይም ሁለት ፖስቶች /ጽሑፎች/መረጃዎች ሰብስቡ። 

በግላችሁ መሰብሰብ የማትችሉ ከሆነ፣ በቤታችሁ ያሉ ሌሎች ሰዎች ከእነርሱ ምንጮች ለእናንተ እንዲያመጡላችሁ 
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ጠይቋቸው። 

 

 

ተረዱ፦ ስለ ኮቪድ-19 ተአማኒ የሆነ መረጃን እንዴት ለይቼ ማወቅ እችላለሁ? (30-60 ደቂቃ) 

 
1. የሚከተሉትን ጥቅሶች ስታነቡ የኮቪድ-19ን ማኅበራዊ ገጽታ ከግምት አስገቡ፦ 

«ሐሰተኛ ዜና በጣም ፈጥኖ እና በጣም በቀላሉ ከዚህ ቫይረስ ቀድሞ ይዛመታል13 እና የቫይረሱን ያክል አደገኛ ነው።» 

 

“ወረርሺኝ /epidemic/ ብቻ አይደለም እየተዋጋን ያለነው፤ የመረጃ ወረርሺኝንም /infodemic/ ጭምር በመወጋት ላይ 

ነን።13» - ቴዎድሮስ አድሃኖም፣ ዳይሬክተር-ጀነራል፣ የዓለም ጤና ድርጅት 

 

«የ 2019-ኮቪድ ወረርሺኝ እጅግ መጠነ ሰፊ ከሆነ የመረጃ ወረርሺኝ (‘infodemic’) ጋር አብሮ ተከስቷል። የመረጃ 

ወረርሺኝ /infodemic/ ከልክ በላይ የሆነ የመረጃ መዝረክረክ ማለት ነው። አንዳንዱ መረጃ ትክክለኛ ሲሆን አንዳንዱ 

ደግሞ የተሳሳተ መረጃ ነው። ይህ ሰዎች የታመኑ የመረጃ ምንጮችን እንዳያገኙ ከባድ ያደርግባቸዋል። በዚህ ጊዜ ሰዎች 

የሚፈልጉትን አስተማማኝ የሆነ አቅጣጫን / መመሪያን ማግኘት በተጨማሪ አስቸጋሪ ይሆናል። ስለ ኮቪድ-19 ወቅቱን 

የጠበቀ እና አስተማማኝ መረጃ የማግኘት ከፍተኛ ፍላጎት አለ። የዓለም ጤና ድርጅት ቡድን የተሳሳቱ ግንዛቤዎችን እና 

አሉባልታዎችን ዱካ ለመከታተል እና አስፈልጊውን ምላሽ ለመስጠት በቅርበት እየሠራ ነው» - የወቅታዊ ሁኔታ ሪፖርት 

#13፣ ፌብሩዋሪ 2፥ 2020፣ የዓለም ጤና ድርጅት 

 

a. ስለ ኮቪድ-19 የሚሰራጩ ሐሰተኛ ወይም የማይታመኑ መረጃዎች እና አሉባልታዎች በየቦታው ሊገኙ ይችላሉ። ስለ 

ምትሃታዊ መድኃኒቶች፣ ቫይረሱን ማን እንደፈጠረው፣ ወይም ቫይረሱ ከምን እንደመጣ የሚናገሩ አዳዲስ ሐሳቦችን 

ልትሰሙ ትችላላችሁ።  

b. ልክ እንደ ቫይረሱ፣ ሰዎች ሐሰተኛ መረጃን ወይም አሉባልታን ሲያጋሩ በጣም በፍጥነት ከሰው ወደ ሰው ይዛመታል። 

ከማይታመን ምንጮች የሚገኝ ሐሰተኛ መረጃ ለራሳችሁ እና ለሌሎች በበርካታ መንገዶች ጎጂ ሊሆን ይችላል። 

c. ሐሰተኛ መረጃ ወይም አሉባልታዎች አንድ ግለሰብ እንዴት እንደሚያስብ፣ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ወይም እንዴት 

ራሱን እንደሚጠብቅ ላይ ለውጥን ሊያመጡ ይችላሉ። ይህ ሐሰተኛ መረጃ ሰዎች ራሳቸውን እንዳይጠብቁ፣ 

ያልተረጋገጡ መድኃኒቶችን እንዲሞክሩ፣ ወይም በዙሪያቸው ላሉ ሰዎች ኃላፊነት በተሞላ መንገድ ጥንቃቄ 

እንዳያደርጉ፣ ሰዎችን እንዲታመሙ እንዲያደርጉ ሊያደርጋቸው ይችላል። 

d. ልብ በሉ። አንዳንድ ሰዎች ሆን ብለው ሐሰተኛ መረጃን ወይም አሉባልታዎችን ያሰራጫሉ።  

e. ሌሎች ሰዎች ደግሞ መረጃዎቹ ሐሰተኛ መሆናቸውን ሳያውቁ የሐሰት መረጃን ወይም አሉባልታን ያሰራጫሉ። ይህ 

ሐሰተኛ መረጃ በራሳቸው ወይም በሌሎች ላይ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ላያውቁ ይችላሉ። 
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f. ልክ እንደ ቫይረሱ ሁሉ፣ የዚህን ሐሰተኛ መረጃ መዛመትን ማስቆም የሰዎችን ሕይወት ማዳን ዋንኛው ግቡ ነው። 

ሐሰተኛ መረጃን እንዳይሰረጭ ለማስቆም የቀረበው መፍትሔ ሐሳብ አካል መሆን እንችላለን።  

g. አንዳንድ ዜና፣ መረጃ ወይም የመረጃ ምንጮች ሊታመኑ እንደማይችሉ መረዳት የዚህ እንቅስቃሴ የመጀመሪያው 

እርምጃ ነው። ሆኖም ግን አስተማማኝ ያልሆኑ የዜና ምንጮችን ለይቶ ማወቅ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ 

እነርሱን ለይቶ ለማወቅ የተወሰነ ልምምድ ማድረግን ይጠይቃል። 

h. ጥሩ ልማድ የሚባለው አንድ መረጃ ትክክለኛ ስለ መሆኑ እርግጠኛ ካልሆናችሁ የበለጠ ስለ መረጃው እስክታውቁ 

ድረስ ለሌላ ሰው አታጋሩት። ሳያረጋግጡ ሐሰተኛ መረጃን በፍጥነት ማጋራት መረጃውን በከፍተኛ ፍጥነት እንዲጋራ 

የሚያደርገው ምክንያት ነው። 

i. የሰበሰባችሁዋቸውን ፖስቶች/ጽሑፎች/መረጃዎች ተመልከቱዋቸው። አሁን መረጃው ምን ያክል ተአማኒ እንደሆነ እና 

መረጃውን ለማጋራት ጥሩ መረጃ መሆን አለመሆኑን ለይታችሁ ታውቃላችሁ። ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። 

እያንዳንዱን ለመመርመር የሚከትሉትን ጥያቄዎች ተጠቀሙባቸው፦ 

 

ምርመራ #1 ቀስ በሉ፣ ቆም በሉ፣ እና አስቡ። 
 

a. ጽሑፉ፣ መረጃው ወይም ግለሰቡ ያለው ነገር ምን ዓይነት ስሜት እንዲሰማችሁ አደረጋችሁ? ጠንካራ ስሜትን 

የሚነካ ሁኔታ  (እንደ ንዴት ወይም ቁጣ ያለ) ፈጠረባችሁ? እንዲህ ከሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና 

አስቡበት። 

 

ምርመራ #2 ምንጩን መርምሩ። 
 

a. መረጃን ማን ሰጠ ወይም ተናገረ? (ምሳሌ፦ ፕሮፌሽናል ጋዜጠኞች፣ ዜጎች የሚሰሩት የጋዜጠኝነት ሥራ፣ ተራ 

ግለሰብ፣ ብቃቱ የተረጋገጠ ባለሞያ /ኤክስፐርት/) በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ወይም እናንተ ራሳችሁ እነርሱ ስለ 

ኮቪድ-19 ጥሩ የመረጃ ምንጮች ናቸው ብላችሁ ታምናላችሁ? ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና 

አስቡበት። 

b. የመረጃውን ሁሉንም ዝርዝር ክፍሎች ወይም የተባሉትን ነገሮች ትክክለኛነታቸውን አረጋግጡ። አንዳንድ ሰዎች አሮጌ 

መረጃን ያጋራሉ እና ልክ እንደ አዲስ አድርገው ያቀርባሉ። በተጨማሪ፣ ስለ ኮቪድ-19 ገና በማወቅ ላይ ያለን እንደ 

መሆናችን፣ አሁን ያለን መረጃ በጊዜ ሂደት እየተቀየረ ሊሄድ ይችላል። መረጃው የተለቀቀበት ቀኑን ማግኘት 

ትችላላችሁ? ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 

 

ምርመራ #3 የተባሉትን ነገሮች እና ጥቅሶች ዱካ እስከ መጀመሪያው ምንጫቸው ድረስ ተከታተሉ። 
 

a. መረጃው ወይም ግለሰቡ የመረጃውን ምንጭ ወይም አገናኝ /ሊንክ/፣ ማስረጃ ወይም የጠቀሱትን ጥቅስ ምንጭ 

ይሰጣሉ? ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 

b. በመረጃው ውስጥ የተባለውን ነገር ትክክለኛነት ለመመርመር በዙርያችሁ ያሉ ሌሎች ሰዎችን እንዲያግዙዋችሁ 

ጠይቋቸው። ተጨማሪ ምርመራ ማድረግ ካልቻላችሁ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 
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c. የመረጃውን ወይም ጥቅስ ምንጭ ዱካ ከተከታተላችሁና ካገኛችሁት መረጃው እና ጥቅሶቹ ከምንጫቸው ዓውድ 

በትክክል የተወሰዱ መሆን አለመሆናቸውን አጣሩ። ይህ ሰዎች እውነተኛውን ታሪክ እንዲለውጡ የሚያስችላቸው 

የተለመደ እና ቀላል መንገድ ነው። እንዲህ ከሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 

 

ምርመራ #4 የተሻለ ሽፋን ያለውን መረጃ አግኙ። 
 

a. በእናንተ ዝርዝር ላይ የሌሉ ሌሎች የዜና ምንጮች ስለ ኮቪድ-19 ሽፋን እየሰጡ ነው? እነዚህን ምንጮች 

ዘርዝሯቸው። ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 

b. እንደ የእናንተ ምንጭ ሌሎቹ ምንጮች ተመሳሳይ መረጃ እያቀረቡ ነው? ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና 

አስቡበት። 

c. ከማጋራታችሁ በፊት ስለ መረጃው በቤታችሁ ውስጥ ካለ የሆነ ሰው ጋር መነጋገር ትችላላችሁ? ሰለ መረጃው ምን 

ያስባሉ? ካልሆነ፣ ከማጋራታችሁ በፊት ቆም በሉ እና አስቡበት። 

 

2. ከመረመራችሁዋቸው ሁሉም ጽሑፎች ወይም መረጃዎች በሙሉ፣ የትኛዎቹ ይበልጥ ተአማኒ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? 

እነዚህ ለምን ይበልጥ ተአማኒ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። 

3. ከመረመራችሁዋቸው ሁሉም ጽሑፎች ወይም መረጃዎች በሙሉ፣ የትኛዎቹ ያነሰ ተአማኒ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? 

እነዚህ ለምን ያነሰ ተአማኒ ናቸው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሐሳባችሁን በጆርናላችሁ ላይ ጻፉት። 
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እርምጃ ውሰዱ፦ በመረጃ ወረርሺኝ (infodemic) ወቅት ትክክለኛ መረጃ እያገኘሁ ለመቆየት የእኔ 

ዕቅድ ምንድን ነው? (15-30 ደቂቃ) 

1. ይህን ጥቅስ እያነበባችሁ የችግሩን ማኅበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ገጽታ አስቡበት፦ 

 

«በዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ወቅት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ ያሉት ሰዎች ራሳቸውን እና ሌሎችን ከበሽታው መከላከል የማይችሉት 

ናቸው። ብዙውን ጊዜ የበይነመረብ (ኢንተርኔት) እና የስልክ አገልግሎቶች የላቸውም፣ ይህም  በከፍተኛ የማኅበራዊ መገለል 

አደጋ ውስጥ ያስቀምጣቸዋል እንዲሁም ራሳቸውን ለመጠበቅ ምን ማድረግ እንዳለባቸው መረጃ ሳያገኙ እንዲቀሩ 

ያደርጋቸዋል። በታሪክ እና አሁን ባለ መድልዎ እና መገለል ምክንያት በዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ወቅት ከበሽታው 

እንዲጠብቋቸው የሚያስፈልጓቸውን ተቋማት ላያምኑ ይችላሉ።» – ዶ/ር ሊዛ ኩፐር፣ ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ፣ ዩኤስኤ እና 

ጋና 

 

የኮቪድ-19 የመረጃ ወረርሺኝ /infodemic/ እንዳለ መረዳት የመጀመሪያው እርምጃ ነው። አንድ ጓደኛ ወይም የቤተሰብ 

አባል ለእናንተ የሆነ መረጃ ያካፈላችሁ ቢሆንም ሁልጊዜ መረጃው እውነት ነው ብላችሁ አትመኑት። ጓደኛችሁ መልካም 

ነገር ነው ብሎ አስቦ ቢሆንም። 

ሐሰተኛ መረጃን ስርጭት ለማስቆም ዕቅድ ማውጣት ሁላችንም እርምጃ ለመውሰድ ማድረግ ያለብን ነገር ነው። 

በምታገኙት አዲስ መረጃ ላይ ምን እንደምታደርጉበት ዕቅድ ማውጣት ሁለተኛው እርምጃ ነው። ዕቅድ አንድ ነገር 

ሲፈጠር በቀላሉ እርምጃዎች እንድትወስዱ ያግዛል። 

 

2. ምን እንደምታደርጉ አንድ በአንድ ቅደም ተከተል ያለው ዝርዝር አዘጋጁ። ልታደርጉ የምትችሉት ጥቆማ ሐሳቦች እነሆ፦ 

a. ስለ ኮቪድ-19 የመረጃ ወረርሺኝ የተመለከቱ አሁንም ድረስ ያሏችሁን ጥያቄዎች ዝርዝር አዘጋጁ።  በቤታችሁ ወይም 

በማኅበረሰባችሁ ውስጥ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ማንን ማናገር እንደምትችሉ ለይታችሁ እወቁ።  

b. መረጃው እውነት መሆኑን ለማወቅ ራሳችሁን (ወይም መረጃውን ለእናንተ የሚያጋሯችሁን ሰዎች) ምን ጥያቄዎችን 

መጠየቅ ትችላላችሁ? 

c. ስለ ኮቪድ-19 ሐሰት ሊሆን የሚልችን መረጃ እንዳይሰራጭ ለመቀነስ እናንተ እና በእናንተ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች 

ምን የተለየ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ? 

d. ስለ ኮቪድ-19 በእናንተ ማኅበረሰብ ውስጥ ይበልጥ ተአማኒነት ያላቸውን የመረጃ ምንጮች ለመጨመር ምን የተለየ 

ነገር ማድረግ ትችላላችሁ? 
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ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

የዓለም ጤና ድርጅት ስለ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ለሕዝብ የቀረበ ምክር /WHO Coronavirus disease 

(COVID-19) advice for the public/፦ የተዛቡ እሳቤዎች ማረቂያ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-

busters 
 

የ ስሚትሶኒያን መጽሔት ጽሑፍ፦ ስለ ኮቪድ-19 ከተሳሳተ መረጃ ራስን እንዴት ማራቅ እንደሚቻል /How to Avoid 

Misinformation about COVID-19/ 

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-avoid-misinformation-about-covid-19-180974615/ 
 

የዓለም የጤና ድርጅት ስል ኮቪድ-19 ዜና 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/news 
 

ስለ ሳይበር ደኅንነት ለሕፃናት የሚያብራሩ የ UNODC ሰነዶች  

https://www.unodc.org/e4j/en/primary/e4j-tools-and-materials/the-online-zoo.html 
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ተግባራዊ ልምምድ 7፦  ምን እርምጃዎችን አሁኑኑ መውሰድ እችላለሁ? 

 

ፈልጋችሁ አግኙ፦ በእኔ የድርጊት መርሐ ግብር ውስጥ ምን ማካተት አለብኝ? (30 ደቂቃ) 

1. በአካላዊ ርቀት መጠበቅ፣ እጅ አስተጣጠብ፣ አፍና አፍንጫን መሸፈን፣ ከእውነተኛው ነገር ይልቅ ሞዴልን መጠቀም 

እንዴት አንዳንድ ጊዜ ለደኅንነት ይበልጥ አስተማማኝ እንደሆነ የሚገልጸውን አካላዊ ደኅንነት ጠቃሚ ምክር፣ እና ኮቪድ-19 

ሊኖርባቸው በሚችሉ ሰዎች ላይ እንደማትኮንኗቸው በተመልከተ የተሰጠውን የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት ጥበቃ ጠቃሚ 

ምክር ላይ የነበሩትን ተግባራዊ ልምምዶችን አስቧቸው። እነዚህ ተግባራዊ ልምምዶች የኮቪድ-19 ስርጭትን እንዴት 

ማቀዝቀዝ እንደምትችሉ እና በዚህ ዓለም አቀፍ ወረርሺኝ ጊዜ የራሳችሁን የውስጥ ስሜት ጤንነት እንዴት መጠበቅ 

እንደምትችሉ እንድትረዱ አግዘዋችኋል። ከዚህ በተጨማሪ እንደ ማርያም እና አን ከመሳሰሉ ሳይንቲስቶች ከኮቪድ-19 ጋር 

የተቆራኙ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ እና ሥነ ምግባራዊ ገጽታዎች ተምራችኋል። 

 

⇈	ትምህርታዊ ጠቃሚ ምክር፦ የራሳችሁ ተሞክሮዎች ላይ የሚሰማችሁን እንድትጽፉ እንዲያግዛችሁ የራሳችሁን ጆርናል ተጠቀሙ። 

 

2. የዚህን ሞዱል አርዕስት በጆርናላችሁ ውስጥ ጻፉት። ኮቪድ-199 ! ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል 

እችላለሁ? ቀጥሎም በዚያ ዙሪያ፣ ስለ ተሞክሯችሁ የምታስታውሱትን ነገር በሙሉ ጻፉ። ምን እርምጃዎችን ለመውሰድ 

ሞክራችኋል? በቂ ጊዜ ስላላችሁ ቀስ ብላችሁ አስቡበት። አንዳንድ ጊዜ እስኪጀመር ድረስ ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል። 

3. ዝርዝራችሁን ተመልከቱ። እናንተ፣ የእናንተ ቤተሰብ እና የእርስዎ ማኅበርሰብ ኮቪድ-19ን መቆጣጠር እንድትችሉ 

ሊያግዟችሁ ስለሚችሉ ሁሉም ስልቶች አስቡ። በጣም የተሻለ ውጤታማ የነበሩትን አክብቧቸው። 

4. አሁን ለሁሉም የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ ግንኙነቶች እና ከግምት መግባት ያለባቸው ነገሮች ዝርዝርን ጨምሩ (ይህ ከዚህ 

ቀደም ከነበሩት ክፍሎች መወሰድ አለበት)። ስለ የሚከተሉት ጥያቄዎች አስቡባቸው፦ 

a. በቤት ውስጥ ስንት ሰዎች ይኖራሉ? 

b. ምን ያክል የተለያዩ ትውልዶች አሉ? 

c. የታመመ ሰው አለ? 

d. በየቀኑ ከስንት ሰዎች ጋር በቀጥታ ትገናኛላችሁ? 

a. እንደ ሁሉም በሕይወት ውስጥ ያሉ ፈተናዎች፣ አንድ ብቻ ትክክለኛ መፍትሔ የለውም። ይህን 

ችግር ለመፍታት አብሮ በጋራ የሚወሰዱ በርካታ እርምጃዎችን ይፈልጋል። ሐሳባችሁን 

እንደመጣላችሁ የጻፋችሁበትን ወረቀት እንደገና ተመልከቱ እና ራሳችሁን «ለእኔ፣ ለቤተሰቤ 

እና/ወይም ለእኔ ማኅበረሰብ አሁን ላይ የትኛዎቹ ሁለት ወይም ሦስት ድርጊት መርሐ ግብሮች 

ይበልጥ ውጤታማ ናቸው ብዬ አስባለሁ?» የሚል ጥያቄ ጠይቁ። 

b. እነዚህ ድርጊቶች ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሥነ ምግባራዊ እና አካባቢያዊ ገጽታዎችን 
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መፍትሔ ይሰጣሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዲህ ከሆነ፣ እንዴት? 

5. ሁለቱን ወይም ሦስቱን የድርጊት መርሐ ግብሮች ምረጡ እና ራሳችሁን «እነዚህን መርሐ ግብሮች የሚደግፍ ምን ማስረጃ 

አለኝ?» ብላችሁ ጠይቁ። 

6. ለእናንተ፣ ለቤተሰባችሁ እና ለማኅበረሰባችሁ የተሻለ ይሰራሉ ብላችሁ የምትገምቷቸው ሁለት ወይም ሦስት የድርጊት 

መርሐ ግብሮች የእናንተ የድርጊት መርሐግብር ይሆናሉ።  

አንድ ላይ የሚሠሩ በርካታ መርሐ ግብሮች ያሉት መርሐ ግብር የተቀናጀ መርሐ ግብር በመባል ይታወቃል፣ ስለዚህ 

እናንተም የመጀመሪያውን የተቀናጀ መርሐ ግብር አዘጋጅታችኋል ማለት ይችላል! 

 

✓ የውስጣዊ ስሜት ደኅንነት፦ የእናንተ የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር እጅ መታጠብን እና ማህበራዊ ርቀትን 

የመሳሰሉ አካላዊ እርምጃዎችን እንዲሁም አዋቂ ሰውን ፍርሃት በተሰማችሁ ጊዜ ማናገርን እና ስሜታችሁን እና 

ሐሳብችሁን በጽሁፍ ማስፈር የመሳሰሉትን የውስጣዊ ስሜትን ደኅንነት እርምጃዎችን ሊያካትት ይችላል።  

 

 

 

ተረዱ፦ አንድ ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለብኝ? (15 ደቂቃ) 

 
1. በዓለም ዙሪያ የሚገኙ ሳይንቲስቶች ዛሬ ላይ በወባ ትንኝ ከሚተላለፉ በሽታዎች ጀምሮ በቂ ምግብ ማግኘት መቻል እና 

ሌላው ሳይቀር ኮቪድ-19 ድረስ የሚዘረዘሩ እጅግ ፈታኝ የሆኑ ችግሮችን በመመርመር ላይ ናቸው፣ ሁሉም ታዲያ የተቀናጀ 

የድርጊት መርሐግብር አስፈላጊነትን ያምኑበታል። 

2. በርካታ ድርጊት መርሐ ግብሮችን አንድ ላይ ማቀናጀት ሁሉንም የችግሩን ገጽታዎች (ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊ፣ 

ሥነ ምግባራዊ) መፍትሔ ለመስጠት ያግዛል። ለዚህም ነው እናንተ የፈጠራችሁት የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር በዓለም 

ጤና ድርጅት፣ የዓለም የሕጻናት ድርጅት እና ከበሽታ ቊጥጥር እና መከላከያ ማዕከል ከሚመከሩት የድርጊት መርሐ ግብሮች 

ጋር ተመሳሳይ የሚሆንበት አንዱ ምክንያት ይህ ነው። (ለእያንዳንዱ ከዚህ በታች ያሉትን ምንጮች ተጠቀሙ) 

እያንዳንዳቸው እርምጃዎችን እንድታቀናጁ ይመክራሉ። 

 

«ዓለም አቀፍ ወረርሺኝን እና የኅብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በአጠቃላይ ስንመለከት የእኔን ትኩረት የሚስበው ነገር ውስብስብ 

መሆናቸው እና የተለያዩ ከፍተኛ ባለሞያዎች፣ ሰዎች፣ ማኅበረሰቦች፣ አካባቢዎች እና ሳይንስ ሁሉም በፍጥነት መደራጀት እና 

አንድ (የተቀናጀ) መፍትሔ ለማግኘት አንድ ላይ መሥራት ያለባቸው መሆኑ ነው። ኮቪድ-19 የተቀናጀ መፍትሔን ስለሚፈልግ  

ለዚህ ጥሩ አብነት ነው።» - አን ማክዶኖፍ፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች፣ የማኅበረሰብ ጤና የድንገተኛ አደጋ ተጠሪ ባለሟል፣ 

የስሚትሶኒያን የሥራ ቦታ ጤና አገልግሎት፣ ዩኤስኤ 

 

«በኮቪድ-19 እንደተመለከትነው፣ አገሮች ችግሩን ለመጋፈጥ እና ሁሉን አቀፍ (የተቀናጀ) ምላሽ ለመስጠት እንዲችሉ በከፍተኛ 
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ፍጥነት መንቀሳቀስ ይኖርባቸዋል። በድህነት ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች ኑሮዋቸው ከቤት በመውጣት እና ሥራ በመሥራት ላይ 

የተመረኮዘ ከሆነ እንዴት አካላዊ ርቀትን መጠበቅ ይቻላቸዋል? የቤት ውስጥ ጥቃት ወይም ሕፃናትን መድፈር ወይም በሕፃናት 

ላይ ጉዳት ማድረስ ካለ እንዴት ሙሉ በሙሉ በቤት ውስጥ መቆየትን ደንብ ተፈጻሚ ማድረግ እንችላለን? በበሽታ ወረርሺኝ 

ወቅት ቤት አልባ ሰዎች ለሚገጥማቸው ችግር ምን መፍትሔ ልንሰጥ እንችላለን? ተጨማሪ የሆስፒታል አልጋዎችን ወይም አዲስ 

ክትባት ለማግኘት ይበልጥ ጠንክረን መሥራት እንችላለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰዎች ደኅንነታቸው ሊጠበቅላቸው፣ ምግብ፣ 

ውሃ፣ ትምህርት ሊያገኙ ይገባቸዋል።» ዶ/ር ማርያም ቢግዴሊ የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ፣ ሞሮኮ 

 

ምስል 7.1 የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር እንደ ባለሦስት ክር ገመድ ሊታሰብ ይችላል። 

 

3. አሁን የራሳችሁ የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር አላችሁ። ቀጣዩ እርምጃ መልዕክቱን ለእናንተ ቤተሰብ እና ማኅበረሰብ 

ማድረስ መቻላችሁን ማረጋገጥ መቻል ነው። 
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እርምጃ ውሰዱ፦ ዕቅዴን ቤተሰቤ፣ ጓደኞቼ እና ማኅበረሰቡ በምን መልኩ እንዲያውቁት ማድረግ 

እችላለሁ? (45 – 60 ደቂቃ) 

 
1. አሁን የራሳችሁ የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር አላችሁ። ቀጣዩ እርምጃ መልዕክቱን ለእናንተ ቤተሰብ እና ማኅበረሰብ 

ማስተዋወቅ ነው።  

 

አካላዊ ደኅንነት፦ የእናንተን የተቀናጀ የድርጊት መርሐ ግብር ለጓደኞቻችሁ እና ማኅበረሰቡ ስታስረዱ የራሳችሁን ደኅንነት 

መጠበቅ ካልቻላችሁ፣ መልዕክታችሁን በቤት ውስጥ ላሉት ሰዎች ብቻ አስተላልፉ። 

 

2. የእናንተ ታዳሚ ማን እንደሆነ እና መረጃን እንዴት ማግኘት እንደሚፈልጉ አስቡበት። ለእናንተ ወንድም፣ እህት፣ እናት፣ 

አጎት፣ ሴት አያት ወይም ጎረቤት የትኛው የመልዕክት ማስተላልፊያ ዘዴ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል አስቡበት። 

ፖስተር ማዘጋጀት ያስፈልጋችኋል? በዕቃ ማጠቢያ አጠገብ ያለ ምልክት? ጋዜጣ ላይ የሚወጣ ጽሑፍ መጻፍ ወይስ ዘፈን 

መጻፍ? ከዕቅዳችሁ ጋር የምትግባቡበት መንገድ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ስለዚህ ጥበበኛ መሆን ያስፈልጋችኋል? 

 

ይህ ዕቅድ የሚከተሉትን ሊያካትት ይችላል፦ 

a. ፖስተር ወይም የሥነ ጥበብ ሥራ 

b. ዘፈን ወይም ባለ አንድ ገቢር ተውኔት 

c. ፖድካስት 

d. ለማኅበረሰብ መሪዎች የሚሰጥ ደብዳቤ 

e. የሕዝብ የተዘጋጀ ማስታወቂያ (በድምጽ ወይም በተንቀሳቃሽ ምስል) 

f. የማኅበራዊ መገናኛ አውታር ዘመቻ 

g. የስልክ ቁጥር ዝርዝር/WhatsApp 

h. በኢሜይል የሚደረግ ዘመቻ 

i. በረሪ ወረቀት 

 

የራሳችሁን ሐሳብ ጨምሩበት! 

 

3. የእናንተን የመልዕክት ማስተላለፊያ ዕቅድ ካዘጋጃችሁ በኋላ፣ ለቤተሰባችሁ እና ለአካባቢያችሁ ማኅበረሰብ አባላት ማጋራት 

እና ማቅረብ ያስፈልጋችኋል። እርምጃ መውሰጃ ጊዜው አሁን ነው! 

የዚህን ሞዱል ሁሉንም ክፍሎች አሁን አጠናቃችኋል፣ ሆኖም ኮቪድ-19 አሁንም በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች 

ዋንኛ ችግር እንደሆነ ይገኛል። ሳይንቲስቶች በየቀኑ ስለ ኮቪድ-19 አዳዲስ ነገሮችን እያወቁ ነው! 
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ይህ በየጊዜው የሚገኝ አዲስ ግንዛቤ የምንሰጠውን ውሳኔን እንድንቀይር ማድረጉን ይቀጥላል። አንድ ነገር ብቻ አስታውሱ፣ 

ሁሉም ማኅበረሰብ አንዱ ከሌላው የተለየ ነው። በዓለም ላይ ለሚገኝ ሁሉም ቦታ አንድ ተመሳሳይ መልስ አለ ማለት 

አይችልም። ሆኖም ጥያቄው ተመሳሳይ እንደሆነ ይቆያል፦ 

 

ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከኮቪድ-19 መከላከል እችላለሁ? 

 

ጥያቄዎችን ጠይቁ። ዕቅድ አዘጋጁ። በዙሪያችሁ ያለውን ዓለም በሚገባ ታዘቡ። አዕምሯችሁን ክፍት አድርጉት። 

 

ከሁሉም በላይ፣ ዓለምን የተሻለች የመኖሪያ ቦታ ለማድረግ ሳይንስን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አስቡበት። 

 

 

ተጨማሪ የመረጃ ምንጮች፦ 

የዓለም ጤና ድርጅት ሙሉ የድርጊት መርሐ ግብር /WHO full action plan/፦ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

የዩኒሴፍ ሙሉ የድርጊት መርሐ ግብር /UNICEF full action plan/፦ 

https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know#how-can-avoid-risk- 

infection 

የሲዲሲ ሙሉ የድርጊት መርሐ ግብር /CDC full action plan/፦ 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/get-your-household-ready-for-COVID-19.html 

የዩኒሴፍ የመረጃ ምንጮች ዝርዝር መግለጫ /UNICEF: description of resources/ 

https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 

ከመላው ዓለም ዙሪያ የተገኑ የኮቪድ-19 ጭማሪዎች ምሳሌዎች 

https://www.adsoftheworld.com/collection/covid19_ads 

የዩኒሴፍ ድርጊት መርሐግብር፦ የመረጃ ምንጮች አጭር ዝርዝር መግለጫ /UNICEF action plan: short description of 

resource/  

https://www.unicef.org/media/65936/file/Preparedness%20for%20and%20response%20to%20coronavirus%2
0 2019%20(COVID-19).pdf 

 

የቀይ መስቀል የመረጃ ምንጮች አጭር ዝርዝር መግለጫ /Red Cross: short descriptions of resources/ 

https://www.redcross.org/about-us/news-and-events/news/2020/coronavirus-safety-and-readiness-tips-

for- you.html 
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ምስጋና 

 

ላደረጋችሁልን ድጋፍ ሁሉ እናመሰግናለን 

ይህ ፕሮጀክት በከፊል በ ጎርደን እና ቤቲ ፋውንዴሽን /Gordon and Betty Moore Foundation/ GM#9029 የገንዘብ 

ልገሳ ለ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል /Smithsonian Science Education Center/ በተደረገ ድጋፍ የታገዘ ነበር። 
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ኮቪድ-19! 

ራሴን እና ሌሎችን እንዴት ከበሽታው መከላከል እችላለሁ? 

የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል፦ ሞዱል ዝግጅት ሠራተኞች 

 

ዳይሬክተር 

ዶ/ር ካሮል ኦ ዶኔል 

 

የዲቪዚዮን ዳይሬክተር 

ዶ/ር ብራይን ማንዴል 

 

የሞዱል ዋና አዘጋጆች  

ካትሪን ብላንካርድ  

ብራይን ማንዴል 

አንድሬ ራድሎፍ 

ሎጋን ሽሚት 

የሳይንስ ሥርዓተ ትምህርት አዘጋጆች 

ዶ/ር ሳራ ግላስማን  

አንድሬ ራድሎፍ  

ሜሊሳ ሮጀርስ  

ሎጋን ሽሚት  

ቤት ሾርት 

ዶ/ር ካትያ ቫይንስ 

ዲጂታል ሚዲያ 

አሽሊ ዲዝ 

ሩበን ብረነር-አዳምስ  

ሶፊያ ኤሊያን 

ራያን ሲሙር 

ማኔጂንግ ዳይሬክተር 

ፓቲ ማሮህን 
 የሥርዓት ትምህርት ዝግጅት 

ስፔሺያሊስት 

ሃና ኦስቦርን 
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የ ስሚትሶኒያን ሳይንስ ትምህርት ማዕከል፦ የሞዱል ዝግጅት ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች 

 
ዋና ሥራ አስፈጻሚ ቢሮ  

ኬት ኤሼቫሪያ  

በርናዴት ሃክሌ  

አንጄላ ፕሪትሼት 

ልህቀት እና አጋርነት  

ኮል ጆንሰን፣ ዲቪዚዮን ዳይሬክተር ኢኖላ 

ዋልሰን 

 

ፋይናንስ እና አስተዳደር  

ሊዛ ሮጀርስ፣ የዲቪዚዮን ዳይሬክተር አን-

ማሪ ኮም 

ሙያዊ አገልግሎት 

ዶ/ር አሚ ዲ አሚኮ፣ ዲቪዚዮን 

ዳይሬክተር 

ካትሪን ብላንካርድ 

 

ሙያዊ አገልግሎት (የቀጠለ) 

ካት ፋንቸር ካቲ ጌንስባክ 

ዶ/ር ሃዩንጁ ሊ  

ታሚ ማክዶናልድ 

ኔጅራ ማላኖቪች  

አሌክሳ ሞግክ  

ኤቫ ሙስዚንስኪ 
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ከፍተኛ የፕሮጄት አማካሪዎች 

ሸዌታ ባንሳል፣ ፒኤችዲ 

የሥነ ሕይወት /ባዮሎጂ/ ረዳት ፕሮፌሰር ጆርጅታውን ዩኒቨርስቲ 

ካሲ ሞርጋን፣ ኤምፒኤች  

ተላላፊ በሽታ እና ባዮስታትስቲክስ  

ኩኒካ ዘላቂነት አስተባባሪ  

ኩፐር/ስሚዝ 

 

ሊዛ ኤ ኩፐር፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤች  

ሐኪም፣ የማኅበረሰብ ጤና ተመራማሪ  

ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ  

ባልቲሞር፣ አሜሪካ እና ጋና፣ አፍሪካ 

 

ዶ/ር ማርክ ስፕሬንገር 

የዓለም ጤና ድርጅት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ከፍተኛ አማካሪ እና 

ዋና ሳይንቲስት ጄኔቫ አካባቢ፣ ስዊዘርላንድ 

አን ማክዶኖፍ፣ ኤምዲ  

ሐኪም፣ Smithsonian Institution  

ዋሽንግተን ዲሲ እና ፓናማ 

ዶ/ር ማርያም ቢግዴሊ 

የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ሞሮኮ 

 

ቴክኒክ ገምጋሚዎች 
ቪቪያን ቢያንኮ፣ MSU  

ቴክኒክ ባለሟል  

የዓለም ጤና ድርጅት 

ዶ/ር ሻሊኒ ዴሳይ 

የሕክምና ባለሟል 

የዓለም ጤና ድርጅት 

 

ዶ/ር ማርያም ቢግዴሊ 

የዓለም ጤና ድርጅት  

ተወካይ ሞሮኮ 

ሜሊንዳ ፍሮስት፣ ኤምኤ፣ ኤምፒኤች፣ 

የስጋት ኮምዩኒኬሽን ሥራ መሪ የዓለም 

ጤና ድርጅት 

 

ኦማሪ ሙሳ ቺሎ 

የጤና እና የተቀናጀ ሳይንስ ሙሂምቢ ዩኒቨርስቲ 

(MUHAS) 

ዳሬ ሰላም፣ ታንዛኒያ 

ጃሚ ጎንዛሌዝ-ሞንቴሮ፣ ኤምዲ፣ ፒኤችዲ፣ ቺሊ 

ዩኒቨርስቲ 

ሳንቲያጎ፣ ሬጆ ሜትሮፖሊታና፣ ቺሊ 

 

አማርጃርጋል ዳግቫዶርጅ፣ ኤምዲ፣ ኤምኤስሲ፣ ፒኤችዲ 

ኦታዋ ሆስፒታል የጥናትና ምርምር ተቋም  

ኡላንባታር፣ ሞንጎሊያ 

ዶ/ር ያንግሙ ሁዋንግ 

ተባባሪ ተመራማሪ፣ የዓለም ጤና የኅብረተሰብ ጤና ዲፖርትመንት 

ትምህርት ቤት፣ የኅብረተሰብ ጤና ትምህርት ቤት፣ ፔኪንግ 

ዩኒቨርስቲ ሃይዲያን ዲስትሪክት፣ ቻይና 

ኤሚ ዲ አሚኮ፣ ፒኤችዲ 

የፕሮፌሽናል አገልግሎቶች የዲቪዚዮን ዳይሬክተር  

የ Smithsonian ሳይንስ ትምህርት ማዕከል  

ተባባሪ ዩኒቨርስቲ፣ የሥነ ሕይወት ዲፓርትመንት፣  

ጆርጅታውን ዩኒቨርስቲ 

ዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ 

ዶ/ር ዲፔንድራ ካቲዋዳ፣ ኤምዲ የማኅበረሰብ 

ሕክምና ዲፓርትመንት፣ የሜዲካል ሳይንስ ኮሌጅ 

ባራትፑር፣ ቺትዋን፣ ኔፓል 
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ዶ/ር ሮዛሙንድ ልዊስ 

የኅብረተሰብ ጤና ሳይንስ ኮቪድ-19, የድንገተኛ አደጋ አጸፋ ምላሽ፣ 

መሪ 

የዓለም ጤና ድርጅት 

ዶ/ር ትሪሻ ፒል 

ተላላፊ በሽታ እና አንቲማክሮቢያል ስትዋርድሺፕ ሐኪም 

NHMRC Career Development Fellow Department of 

Infectious Diseases 

The Alfred Hospital and Monash University ሜልቦርን፣ 

ቪክቶሪያ፣ አውስትራሊያ 

 

ጃይፍሬድ ኤፍ ሎፔዝ፣ ኤምዲ፣ ኤምፒኤም 

ረዳት ፕሮፌሰር እና የዲኑ ልዩ ረዳት 

የሥነ ምግብ ዲፓርትመንት፣ የፊሊፒንስ ማኒላ ዩኒቨርስቲ 

የኅብረተሰብ ጤና ኮሌጅ 

 

ዶ/ር ማርክ ስፕሬንገር 

የዓለም ጤና ድርጅት ምክት ዋና ዳይሬክተር ከፍተኛ አማካሪ እና 

ዋና ሳይንቲስት ጄኔቫ አካባቢ፣ ስዊዘርላንድ 

ዶ/ር አቲያ ሞሳም MBBCh፣ FCPHM፣ MPH፣ MMed ከፍተኛ 

ተመራማሪ፦ PRICELESS SA - SAMRC/የጤና ኢኮኖሚክስ እና 

የውሳኔ ሳይንስ ማዕከል 

ዳይሬክተር፦ የጋራ ዓላማ ደቡብ አፍሪካ 

 

ሚሼል ቱልካናም ኤምኤስሲ፣ የዓለም ጤና ድርጅት የውጭ 

ግንኙነት ባለሟል 

 

ጁሊዮ ሙኖዝ 

በሆስፒታል ደ ሳጉንቶ የመከላከያ መድኃኒት ስፔሺያሊስት 

ቫሌንሺያ፣ ስፔን 

 

ዶ/ር ራውዳ ሞህድ ዩኑስ 

የዩኒቨርስቲ መምህር እና የኅብረተሰብ ጤና ስፔሺያሊስት  

የኅብረተሰብ ጤና ሕክምና ዲፓርትመንት  

Universiti Teknologi MARA (UiTM)  

Sungai Buloh ካምፓስ 

ሳልንጎር፣ ማሌዢያ 

 

ዶ/ር ናትናኤል ኦሪላዛ  

የፊሊፒንስ ዩኒቨርስቲ  

ማኒላ፣ ፊሊፒንስ 

Ursula (Yu) Zhao፣ EMBA  

ቴክኒክ ባለሟል 

የዓለም ጤና ድርጅት የማሽን ትርጒም ሥራ አስተባባሪ  

የዓለም ጤና ድርጅት 
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