ጋዜጣዊ መግለጫ
አስቸኳይ:

ማርች 7, 2020

ለበለጠ ማብራሪያ ሚከተለውን አድራሻ ይጠቀሙ:

Latoya Foster (MOE) – (202) 727-5011; latoya.foster@dc.gov
Kimberly Henderson (DC Health) – (202) 724-7481; kimberly.henderson@dc.gov

የ ዲ.ሲ. የጤና መምሪያ የመጀመሪያ የኮሮናቫይረስ ሕመምተኛ መገኘቱን
አረጋገጠ
የዲ.ሲ የጤና መምሪያ በ ዲ.ሲ የመጀመሪያውን በኮሮናቫይረስ የተጠረጠረ
አንድ ግለሰብ መገኘቱን አረጋግጣል፡፡
በአሁኑ ሰአት በዲ.ሲ የቫይረሱ ስርጭትን በተመለከተ የሚያስጋ ሁኔታ የለም፡፡

ዋሽንግተን ፣ ዲሲ - ዛሬ ፣ የዲ.ሲ የጤና መምሪያ በዲስትሪክቱ የመጀመሪያውን

በኮሮናቫይረስ የተጠረጠረ አንድ ግለሰብን ኬዝን 2019 (COVID-19) ይፋ

አደርጛል ፡፡ ግለሰቡ ከዩናይትድ ስቴትስ ውጭ የጉዞ ታሪክ ከዚህ ቀደም የላቸውም
፡፡ ዲ.ሲ የጤና መምሪያ ይህ ሰው በአሁኑ ጊዜ የሚታከምበት እና ሁሉም
የኢንፌክሽን መቆጣጠሪያ ፕሮቶኮሎች እየተከተለ ከሚሄደው የጤና ቡድን ጋር
በመተባበር እየተሰራ ነው ፡፡ በዲስትሪክቱ ውስጥ ይህ የመጀመሪያ ጉዳይ ቢሆንም
፣ አስካሁን ባለው መረጃ የቫይረሱ በሰፋት የመሰራጨት ዝቅተኛ በመሆኑ
በማህበረስባችን ዘንድ አሳሳቢ ሁኔታ የለም ፡፡

ቫይረሱ በመተንፈሻ አካላት አካባቢ በብዛት ስለሚሰራጭ የዲ.ሲ ነዋሪዎች
የጉንፋን እና ሌሎች ቫይረሶችን እንዳይስፋፉ በየዓመቱ የሚደረጉ እንደ
የኢንፍሉዌንዛ ክትባት ያሉ ተመሳሳይ እርምጃዎች እንዲወስዱ ይመከራል ።
•ኢንፍሉዌንዛክትባትይከተቡ፣ በአካባቢዎ ያሉ ሰዎችም እንከተቡ ያርጉ
/ያበረታቱ::

•በቀን ቢያንስ ለ 20 ሰከንዶች ያህል እጅዎን በሳሙና እና በውሃ
ደጋግመው ይታጠቡ ፡፡ ባቅራቢያዎ ሳሙና እና ውሃ ከሌለ የጀርም ማጽጃ አልኮ
ል ይጠቀሙ ፡፡
•በሚያስሉበትና በሚያስነጥሱበት ጊዜ ከሰዎች በመራቅ በክርንዎ ወይም
በላይኛው እጅጌዎ በመሸፈን ሌሎች እንዳይታመሙ ይከላከሉ::
•አይኖችዎን ፣ አፍንጫዎን ወይም አፍዎን ከመንካት ይቆጠቡ ፡፡ ጀርሞች በዚህ
መንገድ ስለሚተላለፉ::
•የራስጌ ጠረጴዛዎች ፣ በተለይበመታጠቢያ ቤት ውስጥ ያሉ ወለሎችና ግድግዳዎ
ች ፣ እና የልጆች መጫወቻዎችን በቤት ውስጥ በሚገኙ የፀረ ጀርም መድኃኒቶ
ችን በመጠቀም ያፅዱ፡:

የዲሲ ሄልዝ ዲፓርትመንት በቫይረሱ ያልተያዙ ጤናማ ግለሰቦች COVID-19 ን
ጨምሮ ከመተንፈሻ አካላት በሽታዎች ለመጠበቅ የፊት ገጽታ ጭምብል
እንዲለብሱ አይመክርም ፡፡ ነዋሪዎቹ በጤና ባለሙያ ከተጠየቁ ጭምብል
ሊለብሱ ይገባል ፡፡ የፊት ገጽ እይታ (COVID-19) ላላቸው እና ምልክቶችን
እያሳዩ ላሉ ሰዎች የፊት ገጽታ ጭምብል መጠቀም ይኖርበታል። ይህ ሌሎችን
በቫይረሱ የመያዝ እድልን ይከላከላል ፡፡

ስለ የኮሮናቫይረስ በበለጠ መረጃ ለማግኘት ቀጥሎ ያለውን ድረ ገጽ ይጎብኙ:
• Https://coronavirus.dc.gov
• Https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

###
ሶሻል ሚዲያ:
Mayor Bowser Twitter: @MayorBowser
Mayor Bowser Instagram: @Mayor_Bowser
Mayor Bowser Facebook: facebook.com/MayorMurielBowser
Mayor Bowser YouTube: https://www.bit.ly/eomvideos
Mayor Bowser Website: mayor.dc.gov

ስለ ኮሮና ቫይረስ ሊያስከትል ስለሚችለው ጉዳትና በዚህ ዙሪያ የ ዲሲ
መንግስት ዝግጅትን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት
እባክዎ ይጎብኙ። coronavirus.dc.gov ድረ ገጽ ይጎብኙ:

