
ውዕል ኣጸደ ህጻናት ብቐሊል መግለጺ

ኣገዳሲ ሓበሬታ: ነዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ንምድላውብዝሕ ዝበላ ናይ ኣጸደ ህጻናት ዉዕላት ነንሕድሕደን ኣነጻጺርና ነቲ ሓባሬራዊ
ስምምዕ ብሓደጠሚርናዮ። ስለዚ እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ እዚ ዝኾነ ናይ ፍጹምነት ይኹን ናይ ቅኑዕ ሓበሬታ ተሓታትነት የብሉን።

ንወለዲ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዝበለጸ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ።

ዝኸበርኩም ወለዲ፣

ካብቲ ኣጸደ-ህጻናት ሎሚ ሓንቲ ውዕል ብዛዕባ ምእላይ ህጻናት ክትወሃቡ ኢኹም።
እዚ ውዕል እዚ ንህጻንኩም አብ ኣጸደ-ህጻናት ከተረክብዎ ከም ዝፍቐደኩም ይእምም መታን
ህጻንኩም ን ሓደ ውሱን ግዜ ኣብኡ ክእለ ክጸንሕ።

አብዚ ውዕል እዚ ክትክተልዎም ዘለኩም አገደስቲ ነገራት ተሓጊጎም ይርከቡ።

ኣብ ታሕቲ ኣገደስቲ ኣርእስትታት ብ ቅልል ዝበለ ኣገላልጻ ሰፊረን ኣለዋ።

 ናይምእላይ ገዜ

ህጻውንትኹም መዓልታዊ ዝእለዩሉ ግዜ ኣብቲ ውዕል ሰፊሩ ይርከብ። አብኡ ድማ ደቅኹም ካብ መዓስ

ከተምጽእዎም ከም ትኽእሉን ካብ መዓስ ክትወስድዎም ከምዘለኩምን ተጻሒፉ ይርከብ። እዘን ዝተጠቕሳ

ግዜታት ከተኽብርወን ኣለኩም። ደቅኹም ብዙሕ ግዜ ደንጒኹም ምስ ትወስድዎም እተን ዝደንጎኹመን ግዜታት

ክትከፍልወን ትግደዱ።

ንኣብነት ናይ ስራሕ ስዓታትኩም ምስ ዝቕየር ሰዓታት ምእላይ ህጻናት ውን ክቕየር ይኽእል እዩ። ነቲ ኣጸደ-ህጻናት
ብእዋኑ ሓብርዎም።

 ሕማማት

ህጻንኩም ምስ ዝሓምም ኣብ ገዛ ክተርፍ ኣለዎ። ወለዲ ንደቆም ካብ ኣጸደ-ህጻናት ከሰናብትዎም ግዴትኦም
ምዃኑ ኣብ ውዕል ሰፊሩ ይርከብ። ናብ ኣጸደ-ህጻናት ብምድዋል ህጻንኩም ኣብ ገዛ ከም ዝተርፍን ክሳብ መዓስ
ምዃኑን ሓብሩ። እቲ ህጻን ሕማሙ ንወለሓደ ሰብ ከመሓላልፍ ምስ ዘይክእል እዩ: ተመሊሱ ናብ ኣጸደ-ህጻናት
ክኸይድ ዝፍቐዶ። ጥዕና ዘለዎን ዓንተርን ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ሓኪም መረጋገጺ ኣድላዪ ክኽውን

እዩ።

ንገሊኦም ሕማማት ዝምልከት ናብ ምምሕዳር ኣገልግሎት ጥዕና (ገዙንድሃይትስኣምት) ምሕባር ከድሊ እዩ።
እዚኦም ብ ሕማማት-ልበዳ ይፍለጡ። እዚኦም ሕማማት ኣዝዮም ተመሓላለፍቲ እዮም። ብቕልጡፍ ስጉምቲ
ምውሳድ ኣገዳሲ እዩ። ኣየኖት ሕማማት እዮም ብኣጸደ-ህጻናት ናብ ምምሕዳር ኣገልግሎት ጥዕና ክሕበሩ
ዘለዎም ኣብ አጸደ-ህጻናት ወይ አብ ኢንተርነት በዚ ዝስዕብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።
www.hamburg.de/bgv/merkblaetter-infektionskrankheiten/.

 ኣወሃህባመድሃኒት

ህጻውንትኹም ኣብ ኣጸደ-ህጻናት መድሃኒት ክወስዱ እንተኾይኖም: እታ ኣጸደ-ህጻናት ጽሑፋዊ ፍቓድ የድልያ።
ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ናይ ሓኪም መረጋገጺ ኣድላዪ እዩ።

ሓንቲ ወረቐት ትመልኡ። ኣብኣ ድማ ኣየናይ መድሃኒት መዓስ ክወሃብ ከምዘለዎ ይምዝገብ። ክትፍርሙሉ ድማ

ኣለኩም።

 ሕጋውያን ተቐበልቲ

ነቲ ህጻን ክወስዶ ዝፍቀዶ ሰብ ኣብቲ ውዕል ከተስፍርዎ ኣለኩም። እዞም ሰባት "ሕጋውያን ተቐበልቲ" ይብሃሉ።
ብመሰረቱ ወለዲ እዮም ህጻኖም ዝወስዱ። ንኣብነት ዓባዮም ወይ ሓንቲ መሓዛኺ ነቲ ህጻን ክትቅበሎ

እንተኾይና: ቅድሚኡ ምስቶም ኣጸደ-ህጻናት ክትዘራረብ ኣለዋ።

 ክፍሊትምእላይ ህጻናት

ክፍሊት ምእላይ ህጻናት ምብዛሕትኡ ብ ከተማ ሃምቡርግ እዩ ዝሽፈን። ንዕኡ ዝኸውን ናይ ኣጸደ-ህጻናት ክቦን
ኣሎ። ደሞዝኩም ብምርኣይ ናብ ኣጸደ-ህጻናት ትኸፍልዎ ውልቃዊ ክፍሊት ክህልወኩም ይኽእል እዩ። እዚ ናይ



ውዕል ኣጸደ ህጻናት ብቐሊል መግለጺ

ኣገዳሲ ሓበሬታ: ነዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ንምድላውብዝሕ ዝበላ ናይ ኣጸደ ህጻናት ዉዕላት ነንሕድሕደን ኣነጻጺርና ነቲ ሓባሬራዊ
ስምምዕ ብሓደጠሚርናዮ። ስለዚ እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ እዚ ዝኾነ ናይ ፍጹምነት ይኹን ናይ ቅኑዕ ሓበሬታ ተሓታትነት የብሉን።

ንወለዲ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዝበለጸ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ።

ስድራ-ቤት ውልቃዊ ክፍሊት ይብሃል። ናትኩም ውልቃዊ ክፍሊት ክንደይ ከምዝኸውን ኣብቲ ናይ ኣጸደ-ህጻናት
ክቦን ይርከብ። እዚ እውን ኣብቲ ውዕል ምእላየ-ህጻናት ይርከብ። እቲ ውልቃዊ ክፍሊት ኣብቲ ኣጸደ-ህጻናት እዩ
ዝኽፈል። መታን ነዚ ከተማልኡ ንባንክታትኩም ናይ ገንዘብ ምውሳድ ፍቓድ ክትፍርሙሎም ትኽእሉ። እቲ

ገንዘብ ድማ ብቐጥታ ካብ ባንክታትኩም ይውሰድ። እንተደሊኹም እውን እቲ ገንዘብ ባዕልኹም ክትሰዱሎም

ትኽእሉ ኢኹም።

 ውዕል ንምስራዝ ናይ ግዜ ገደብ

ገዛውቲ ምስ ትቕይሩ ወይ ብኻልእ ምኽንያት ካብቲ ኣጸደ ህጻናት ክትወጹ ምስ እትደልዩ᎓ ነቲ ውዕልኩም

ክትስርዝዎ ኣለኩም᎓᎓ ነቲ ውዕል ኣብ ውሽጢ'ቲ ውዕል ንምስራዝ ዝወሃብ ናይ ግዜ ገደብ ኢኹም ክትስርዝዎ
ዘለኩም᎓᎓ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ ዝተፈላለያ ኣጸደ ህጻናት ዝተፈላለየ ንውሒ ክህልዎ ይኽእል᎓᎓ ምናልባት ውን

ውዕልኩም 3 ወርሒ ቅድሚ ምውዳኡ ክትስርዝዎ ይግበኣኩም ይኸውን። ሓንቲ ኣብነት: ሓንቲ ቦታ ናይ ኣጸደ
ህጻናት ንዕለት 1.5.2020 ትረኽቡ። ምስራዝ ውዕልኩም ብጽሑፍ

ን ዕለት 31.1.2020 ዝብል ክኸውን ኣለዎ። እቲ ልክዕ ናይ ግዜ ገደብ ብብቲ ውዕል ኢኹም ትረኽብዎ።

 ዝዕጸወሉ ስዓታት

እታ ኣጸደ ህጻናት ኣብ ዓመት መዓስን ንክንደይ ግዜን ከምትዕጸው ኣብቲ ውዕል ሰፊሩ ይርከብ። ሓንቲ ኣጸደ

ህጻናት ክሳብ 4 ሰሙን ኣብ ዓመት ክትዕጾ ትኽእል። እተን ልክዕ መዓልታት ኣብቲ ኣጸደ ህጻናት ክዝርጋሕ እዩ።
ነተን ኣመሓደርቲ ናይቲ ኣጸደ ህጻናት ውን ክትሓትአን ትኽእላ ኢኽን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ህጻንኩም ናብ ኣጸደ

ህጻናት ክኸይድ ኣይፍቐዶን።

 ን ኣጸደ ህጻናት ዝኸውን ክፍሊት:
ኣብ ኣጸደ ህጻናት ሓደ ሓደ ግዜ ተወሳኺ ክፍሊት: ን ፓምፐር ንቑርሲ ወይ ንምላይ ህጻናት ዝጠቅም ናውቲ
ኣሎ። ብዝሒ ናይቲ ክፍሊት ኣብ ውዕል ሰፊሩ ይርከብ። እዚ ክፍሊት ብ ወለዲ ክኽፈል ኣለዎ። እቲ ገንዘብ ኣብ

ምንታይ መዓላ ከምዝውዕል ክትፈልጡ ነተን ኣመሓደርቲ ኣጸደ ህጻናት ክትሓትወን ትኽእሉ ኢኹም።

 ተውሳኺ ቀረብ ኣብ ኣጸደ ህጻናት

ኣብ ሓደ ሓደ ኣጸደ ህጻናት ተወሳኺ ንጥፈታት ይወሃብ እዩ። ከም ምሕንባስ: ኣብ ኣጸደ ህጻናት ምሕዳር ወይ
ክኣ መገሻ። ነዚ ዝምልከት ኣብቲ ውዕል ምእላየ ህጻናት ይርከብ። ህጻንኩም ኣብ ናይ ምሕንባስ ኮርስ ክሳተፍ

ከተፍቅዱ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ንምግባር ፍቓድኩም ክትህቡ ኣለኩም።

 መምርሒ ናይ ኣጸደ ህጻናት ኣምር

ኣብ ሓደ ሓደ ውዕላት መምርሒታት ብዛዕባ ምእላየ ህጻናት ኣብ ኣጸደ ህጻናት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ:
እታ ኣጸደ ህጻናት ብኸመይ ኣሰራርሓ ከም ትሰርሕ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ እታ ኣጸደ ህጻናት ብኸመይ ዓይነት

ኣርኣያታትን ቀዳምነትን ትዓዪ ማለት እዩ። ሓንቲ ኣብነት: ኣብ ሓደ ሓደ ኣጸደ ህጻናት ብዙሕ ግዜ ኣብ ደገ የሕልፉ
እዮም። ኣብ ገሊአን ኣጸደ ህጻናት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዝወሃቦ።

 ናይ ስእሊ ደቅኹምፍቓድ

ኣብ ኣጸደ ህጻናት ሓደ ሓደ ግዜ ክስኣሉ እዮም። እታ ኣጸደ ህጻናት ናይ ደቅኹም ስእሊ ክትጥቀመሉ እንተኾይና:
ፍቓድኩም ከድልያ እዩ። እቲ ናይ ደቅኹም ስእልታት ደቅኹም ኣብ ኣጸደ ህጻናት እንታይ የሕልፉ ከርኢ ተባሂሉ

ዝተገብረ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ መገሻ ወይ ኣብ ሓደ ናይ ሓጋይ ፌስታ። እተን ስእልታት ኣብ ሓደ መትሓዚ

ኣልቡም ኮይነን ንደቅኹም ይወሃባ ወይከኣ ኣብቲ ኣጸደ ህጻናት ይጥቃዕ።

እቲ ናይ ስእሊ ፍቓድ ብ ድሌትኩም እዩ። ስእልታት ደቅኹም ኣብ ምንታይ ጥቕሚ ክውዕል ይፍቐዶ

ክትፈላልይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ን ኣጸደ ህጻናት እዘን ስእልታት ክትቀሙለን ከምዝኽእሉን ኣብ ማሕበራዊ



ውዕል ኣጸደ ህጻናት ብቐሊል መግለጺ

ኣገዳሲ ሓበሬታ: ነዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ንምድላውብዝሕ ዝበላ ናይ ኣጸደ ህጻናት ዉዕላት ነንሕድሕደን ኣነጻጺርና ነቲ ሓባሬራዊ
ስምምዕ ብሓደጠሚርናዮ። ስለዚ እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ እዚ ዝኾነ ናይ ፍጹምነት ይኹን ናይ ቅኑዕ ሓበሬታ ተሓታትነት የብሉን።

ንወለዲ ኣገደስቲ ሓበሬታታት ብዝበለጸ ንምርዳእ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ እዩ።

መራኸቢታት ከም ኢንተርንት ግን ኣይትኽእሉን ኢልኩም ክትውስኑ ትኽእሉ። እዚ ነገራት ኣብቲ ውዕል ብጽሑፍ

ከተስፍርዎ ኢኹም።

ንኽሰሉብ እንተኣፍቂድኩምሎም ኣብ ዝኾነ ግዜ ውን ፍቓድኩም ክትስሕቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ብመሰረቱ: ነቲ ውዕል ብግቡእ ኣንብብዎ። ድሕሪ ምፍራምኩም እዩ እቲ ውዕል ሕጋዊ ዝኸውን።
ብዛዕባ ሓደ ሓደ ኣርእስትታት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ወይ ዘይተረድኣኩም ሓደ ሓደ ነገራት

ምስ ዝህሉ: ነተን ኣመሓደርቲ እጸደ ህጻናት ሕተትወን። ክገልጻልኩም ሕተት ወይ ብ ሓደ

ተርጏማይ ኣስተርጉምዎ።

ጽቡቕ ናይ ኣጸደ ህጻናት ግዜ ንምነየልኩም።


