እውነታዊ ጽሁፍ ወረቀት:
ምልክት በማያሳዩ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ ሰጭ
ሰራተኞች ምርመራ ስለማካሄድ
ቀን፡ 30 October 2020

በኮመንዌልዝ የገንዘብ እርዳታ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አቅርቦቶች ለነዋሪዎችና ሰራተኞች ለመርዳት፤ የኮቪድ/
COVID-19 በሽታ ምልክት ባላሳዩት ሰራተኞች የአውስትራሊያ መንግሥት ምርመራ ያካሂዳል። ቫይረሱ ካለብዎት ነገር ግን ምንም
ዓይነት የበሽታ ምልክት ካላሳዩ፤ ይህ ማለት ቫይረሱ እያለ ምልክት አይታይብዎም።
በእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከመታመሟቸው በፊት እንዲረዳቸው ለኮቪድ/ COVID-19
ምርመራ ማካሄዱ አስፈላጊ ነው። ይህ የሚረዳው ከኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ወረርሽኝ በፊት በማህበረሰቡ
ስርጭት ስለመፈጠሩ ለጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት እና ተቀጣሪዎች ካለባቸው ለመለየት ነው።
በዚያን ጊዜ ከታመሙ የሚታወቀው በኮቪድ/COVID-19 ምርመራዎች ብቻ እንደሆነ አይዘንጉ። እያንዳንዱ ሰው
ማድረግ ያለበት:
o ጥሩ የጽዳት/ሃይጂን እርምጃዎችን መጠበቅ
o በ PPE እና በሌላ የተላላፊ በሽታ መቆጣጠሪያ እርምጃዎችን መጠቀም ያለውን ምክር ስለመከተል
ማረጋገጥ
o ለኮቪድ/COVID-19 የበሽታ ምልክቶች ነቅቶ መጠበቅ
o ምንም እንኳን አነስተኛ የበሽታ ምልክት ቢኖርባቸም እንደገና ምርመራ ማካሄድ።

ምርመራ ማካሄድ ግዴታ ነውን?
አይደለም፤ ተሳታፊነት በፈቃደኝነት ነው። እራስዎንና ነዋሪዎችን ለመከላከል እንዲረዳ ምርመራ እንዲያካሂዱ
እናበረታታለን።
ምርመራ ማካሄዱ የሚረዳው የቫይረስ ወረርሽኝ ከመከሰቱ በፊት በርስዎ ተቀጣሪዎችና በጤና ጥበቃ ባለሥልጣናት ላይ
የቫይረስ ችግር ካለባቸው ለማወቅ ይረዳል።
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ምርመራ ካደረኩ በኋላ ከሰዎች መገለል አለብኝን?
የለብዎም፤ ለኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ የሆነ ምልክት እስካላሳዩና ደህና እስከሆኑ ድረስ ምርመራ ካደረጉ በኋላ
ከስዎች መገለል የለብዎም።
ምንም እንኳን ቀላል ቢሆንም የበሽታ ምልክቶች ካለብዎት፤ እቤትዎ መቆየትና ለህክምና ምክር መጠየቅ አለብዎት።

የምርመራ ውጤቴን እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
ከርስዎ ሞባይል ቁጥር ጋር ከተመዘገቡ በምርመራ ውጤት ቫይረስ እንዳልተገኘብዎት መልእክት በተክስት ተደርጎ
ይላክልወታል።
ማንኛውም በኮቪድ/ COVID-19 ምርመራ ውጤት ቫይረስ ለተገኘበት፤ የመልበርን በሽታ ጥናት በቀጥታ ወደ
የቪክቶሪያ ህዝባዊ ጤና ጥበቃ ክፍል ሪፖርት ያደርጋል። የህዝባዊ ጤና ጥበቃ ክፍል ለርስዎ እና እርስዎ ለሚሰሩበት
የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ ያሳውቃል።
ደህና ካልሆኑ እቤትዎ መቆየት ወይም በምርመራ ውጤት ቫይረሱ እንዳለብዎት መልእክት ከደረስዎት በህዝባዊ ጤና
ጥበቃ ክፍል የሚሰጥን መመሪያ መከተል።

በበሽታ ጥናት ክሊኒክ ላይ ምርመራ ማካሄድ እችላለሁን?
አዎይችላሉ፤ በቪክቶሪያ ውስጥ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ ሰራተኞች በግል የበሽታ ጥናት ማካሄጃ ክሊኒክ በመሄድ
የኮቪድ/COVID-19 ምርመራ በሜዲኬር ተጠቃሎ የሚከፈል በመጠቀም ምርመራ ማካሄድ ይችላሉ። እባክዎ
የመዲኬር ካርድዎን እና በቪክቶሪያ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ አገልግሎት ውስጥ እንደሚሰሩ የሚያሳይ
መታወቂያ/ID ካርድዎን ይዘው ይምጡ። መታወቂያ ካርድ ከሌለዎት፤ ሌላ ማስረጃ እንደ ዩኒፎርም ልብስዎን ይዘው
መምጣት።

ቀደም ሲል በኮቪድ/COVID-19 ተይዘው ከነበር ምርመራ ማካሄድ አለብኝ
ወይ?
ደህና ከሆኑና የበሽታ ምልክቶች ካልታየብዎት፤ ነገር ግን ባለፊት ሶስት ወራት ተመርምረው ቫይረስ ከተገኘብዎት፤
እንደገና ምርመራ ማካሄዱ የውሸት ቫይረስ መገኘት ሊሆን ይችላል።
ባለፉት ሶስት ወራት በምርመራ ውጤት ቫይረስ መገኘትን ተከትሎ፤ ለማንኛውም ተጨማሪ ትክክለኛ ላልሆነ ምርመራ
ውጤት ላይፈጥር ይችል ይሆናል።

መቸ ነው እንደገና ምርመራ ማካሄድ ያለብኝ?
ቫይረሱ ከተገኘብዎት ጀምሮ ሶስት ወራት ከሆነው፤ በርስዎ የእድሜ አንጋፋ እንክብካቤ መስጫ ላይ በሚካሄድ ምልክት
ከማያሳዩት ምርመራ ማካሄጃ ጋር አብሮ መሳተፍ አለብዎፕት።
ደህና ካልሆኑ ወይም የበሽታ ምልክቶች ካለብዎት ወዲያውኑ ምርመራ ለማካሄድ መጠየቅ አለብዎት።

ለበለጠ መረጃ የቪክቶሪያን እድሜ አንጋፋ እንክብካቤ ምላሽ ማእከል ማነጋገር:
ስልክ፡ 1800 413 957
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