
ለግለሰቦችና ለቤተሰቦች የሚሆን ሀገር ከተት የIንፍሉዌንዛ Eቅድ ማውጫ ቼክ ሊስት 

 

ለግለሰቦችና ለቤተሰቦች የሚሆን ሀገር ከተት የIንፍሉዌንዛ Eቅድ ማውጫ ቼክ ሊስት በ ፒዲኤፍ ፎርማት 

በ PDF ፎርማት የቀረቡ ሰነዶች የ Adobe Acrobat Reader® ያስፈልጋቸዋል። የ PDF ፎርማትን Aስመልክቶ ችግር ካጋጠምዎ፣ Eባክዎን ወቅታዊ 

የሆነውን የ Reader® ዳውንሎድ ያድርጉ።  

ለሀገር ከተት Iንፍሉዌንዛ Aሁን መዘጋጀት መጀመር ይችላሉ። ሀገር ከተት Iንፍሉዌንዛ ከተነሳ፣ የቱን ያህል የጠና Eንደሚሆንና 

ምን Aይነት Eርምጃ በመውሰድ የሚያደርሰውን የጉዳት መጠን በEርስዎና በቤተሰብዎ ላይ Eንዴት መቀነስ Eንደሚቻል ማወቅ 

ይኖርብዎቷል። Eነዚህ Eታች የተዘረዘሩ ቼክ ሊስቶች፣ ድንገት ሀገር ከተት Iንፍሉዌንዛ ከተነሳ፣ የሚያስፈልግዎ መረጃዎችና 

መሳርያዎች ለመሰብሰብ ይረዳሉ።  

1. ለሀገር ከተት ወረርሽኝ Eቅድ ለማውጣት፤  
o ለሁለት ሳምንት የሚበቃ ውሃና ምግብ ያዘጋጁ። ሀገር ከተት ወረርሽኝ ሲነሳ፣ ወደ ሱቅ መሄድ ካልቻሉ፣ 

ወይም ሱቆች የሚሸጡትን ከጨረሱ፣ ተጨማሪ ስንቅ Eቤትዎ ኖሮት ከቆየ በጣም ጥሩ ይሆናል። ይህ Eንደ 
የኤሌክትሪክ ሀይል መጥፋትና Aደጋዎች የመሳሰሉ ድንገተኛ ክስተቶች ሲፈጸሙ፣ በጣም ጠቃሚ ሆኖ ያገኙታል። 

o በሐኪም የታዘዙ መድሃኒቶች Eቤትዎ Eንዳልዎ ለማረጋገጥ፣ በየጊዜው በቂ መኖሩን ያረጋግጡ።   
o Eንደ የስቃይ ማስታገሻ፣ የሆድ ቁርጠት መድሀኒቶች፣ የጉንፋን መድሀኒቶች፣ ኤሌክትሮላይት ያላቸው 

ፈሳሾችና ቫይታሚኖች የመሳሰሉ፣ በሐኪም ያልታዘዙ መድሐኒቶችና የጤና መንከባከቢያ ንጥረ ነገሮች Eቤትዎ 
መኖራቸውን ያረጋግጡ።  

o ከቤተሰብዎ Aባሎችና ከወዳጆችዎ ጋር፣ ድንገት ከታመሙ Eንዴት Eንደሚያስታምሟቸው ወይም Eቤትዎ 

ውስጥ፣ Eነሱን ለማስታመም ምን Eንደሚያስፈልግ ይወያዩ።  

o ድንገተኛ ሲፈጠር Eርዳታ ለመስጠት፣ በAካባቢዎ ከሚገኙ ማህበሮች ጋር የበጎ ፈቃደኝነት ስራ ለመስራት 
ይመዝገቡ።   

o ማህበረሰብዎ ለሀገር ከተት የIንፍሉዌንዛ ወረርሺኝ በሚዘጋጅበት ወቅት፣ Eርስዎም Aብረው ይተባበሩ።  

 

2. ጀርሞች Eንዳይሰራጩ ለመግታትና Iንፌክሽንን ለመከላከል፤  

o ልጆችዎ፣ Eጃቸውን በየጊዜው በሳሙናና በውሃ Eንዲታጠቡ ያስተምሯቸው፤ ትክክለኛውን መንገድ ደግሞ 

Eያሳዩ ያስተምሯቸው።  
o ልጆችዎ ሲስሉ ወይም ሲያስነጥሳቸው፣ በናፕኪን Aፋቸውን ወይም Aፍንጫቸውን Eንዲሸፍኑ 

ያስተምሯቸው፤ ይህን Aይነት መንገድ ደግሞ Eንዲከተሉ Eያሳዩ ያስተምሯቸው።  
o ልጆችዎ ከታመሙ፣ በተቻላቸው መጠን ሌሎች ሰዎች ጋር Eንዳይጠጉ ያስተምሯቸው። ከታመሙ፣ ስራና 

ትምህርት ቤት ሳይሄዱ Eቤት ይቅሩ።  

 

3. ረዘም ላለ ጊዜ Eቤትዎ ሲቆዩ የሚያስፈልጉዎት ነገሮች፤  

የምግብና የማይበላሹ ነገሮች፡ ምሳሌ የህክምና፣ የጤና Eና ለድንገተኛ Aደጋ የሚያገለግሉ 

ቁሳቁሶች ምሳሌ  

o ለመብላት ዝግጁ የሆነ የታሸገ ስጋ፣ 

ዓሳ፣ Aታክልት፣ የAተር Aይነቶችና፣ 
Eንዲሁም ሾርባዎች።  

o Eንደ ግሉኮስና የደም ብዛት መለክያ 
መሳርያዎች የመሳሰሉ በሐኪም የተዘዙ 
የሕክምና መገልገያዎች።  

o ደረቅ የፕሮቲን ወይም የፍራፍሬ o ሳሙናና ውሀ፣ ወይም ከAልኮል የተሰራ 



ዓይነቶች (60-95%) የEጅ መታጠብያ።  

o የደረቀ ሲርያል ወይም ግራኖላ o Eንደ Aሴታሚኖፌን ወይም Aይቢፕሮፊን 
የመሳሰሉ የትኩሳት መድሀኒቶች 

o ፒናት ባተር ወይም Oቾሎኒ o ቴርሞሜተር 

o የደረቀ ፍራፍሬ o የተቅማጥ መድሀኒት 

o ክራከሮች  o ቫይታሚኖች 

o የታሸጉ ጭማቂዎች o ኤሌክትሮላይት ያላቸው ፈሳሾች 

o  የታሸገ የጠርሙዝ ውሃ o የመታጠብያ ነገሮች/ሳሙና 

o ጣሳ ወስጥ ወይም የጠርሙስ ብልቃጥ 
ውስጥ የታሸገ የህጻን ምግብ ወይም 
ፎርሙላ  

o ባትሪ 

o የEንሰሳዎች ምግብ o የባትሪ ድንጋይ 

o ሌሎች የማይበላሹ ነገሮች o ሬድዮ 

  o በEጅ የሚዞር የቆርቆሮ መክፈቻ 

  o የቆሻሻ መጣያ ፕላስቲክ 

  o ቲሹ፣ የሽንት ቤት ወረቀት፣ ዲስፖዛብል 
ዳይፐሮች 

 

የድንገተኛ የጤና መታወክ Aደጋ ሲነሳ ለቤተሰብ የሚያገለግል የመረጃ ወረቀት 

ድንገተኛ ሁኔታ ሲፈጠር የመገናኛ መረጃ መጻፍያ ፎርም  

 

ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት 

• www.pandemicflu.gov የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ። 
• የበሽታ መቆጣጠርያና መከላከያ ማEከሎች  (CDC) የስልክ መስመር፣ 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636) 

በEንግሊዝኛና በስፓኒሽ፣ ለ24 ሰዓት በቀን፣ ለ7 ቀኖች በሳምንት ክፍት ነው።  TTY: 1-888-232-6348።  
ጥያቄዎች ካሉ በዚህ የIሜይል Aድራሻ መላክ ይችላሉ cdcinfo@cdc.gov።  

• የስቴት ዲፓርትመንቱ ክፍል የማሕበራዊ ጤና ክፍል ሊንክ በዚህ Aድራሻ  http://www.cdc.gov/other.htm#states 
ሊገኝ ይችላል።  

የዩናይትድ ስቴትስ የጤና ጥበቃና የሰብAዊ Aገልግሎቶች ክፍል (U.S. Department of Health and Human Services) 
ጥር 2006 



 


