
 

  
 
 
 

 

 

 

 

የህዝብ ጤና መኮንን 

(ለ COVID-19 የተጋለጡ ሰዎችን ማግለል) 

 

ሁሉም ሰው በ COVID-19 የመታመም ስጋት የተጋረጠበት ቢሆንም ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ከእድሜአቸው ወይም 

በጤንነት ሁኔታቸው አንጻር ለከባድ ህመም የበለጠ ተጋላጭ ናቸው። በአሁኑ ጊዜ የሳንዲያጎ ካውንቲ በ COVID-19 
ወረርሽኝ ምክንያት ለታወጀው የአካባቢው ድንገተኛ የጤና እንዲሁም የአካባቢ ድንገተኛ አደጋ ተገዢ ሲሆን 

እንዲሁም ደግሞ የካሊፎርኒያ ግዛት ገዥ የአደጋ ጊዜ አዋጅ አውጇል። የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ በሳንዲያጎ 
ካውንቲ ያለው የጤና አጠባበቅ ስርአት ሊኖር የሚችለውን ከልክ ያለፈ መጨናነቅ ለመከላከል የሳንዲያጎ ካውንቲ 

የጤና መኮንን (የጤና መኮንን) ለ COVID-19 የተጋለጡ ሰዎችን እንዲገለሉ ይጠይቃል። 

 

የቤተሰብ ግንኙነቶች፣ የቅርብ አጋሮች፣ ተንከባካቢዎችና ሌላ ማንኛውም ሰው በ COVID-19 መያዙ ከተረጋገጠ 

ወይም በ COVID-19 (የ COVID-19 ታካሚ) ሊያዙ ከሚችሉ ሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ያለው ማንኛውም ሰው 

የተለየ ተፈጻሚ ነገር ከሌለው በስተቀር ለዚህ ትእዛዝ ተገዢ ይሆናሉ። “የቅርብ ግንኙነት“ ከ COVID-19 ታካሚ ጋር 

የሚደረግ ግንኙነት ሲሆን የ COVID-19 ህመም ምልክቶች ከመጀመራቸው በ 48 ሰአታት ውስጥ (ወይም ምንም 

ምልክት ለሌላቸው ህመምተኞች፣ የምርመራ ናሙና ከሰጡ ከ 2 ቀናት ቀደም ብሎ) እና እስከ የ COVID-19 
ታካሚው ለይቶ መቆየቱን እስኪጨር ሲሆን እንዲሁም ደግሞ፡ 

 

1. ከ COVID-19 ታካሚ በ 6 ጫማ ርቀት ውስጥ በአጠቃላይ ለ 15 ደቂቃ ወይም ከዚያ በላይ በ 24-ሰአት ጊዜ 
ውስጥ ነበሩ፣ ወይም  

 

2. ከ COVID-19 ታካሚ ከሰውነት ፈሳሽ እና/ወይም ከሚመነጩ እርጥበቶች ጋር ልቅ የሆነ ንክኪ ከነበረ 

(በሚያስሉበት ወይም በሚያስነጥሱበት ጊዜ ብቻ ሳይወሰን የመመገቢያ እቃ በመዋዋስ ወይም በአንድ እቃ 

መጠጣትን ጨምሮ)።  

 
ይህ ትእዛዝ በለይቶ ማቆያ ጊዜ ላይ ላሉ ሰዎችና እርምጃውም ተለይተው በሚቆዩበት ጣቢያ ላይም ተፈጻሚ ይሆናል። 

እንደ የክትባቱ ሁኔታ፣ የጤና ሁኔታ፣ የ COVID-19 ምልክቶች፣ የስራ ቦታ አቀማመጥ ወይም የትምህርት ቤት 
አቀማመጥ ላይ በመመስረት የለይቶ መቆያው ርዝመትና የሚወሰደው እርምጃ የተለያየ ሊሆን ይችላል። እነዚህ 
መስፈርቶች በአዲስ መረጃ ላይ ተመስርተው ሊለወጡ የሚችሉ ሲሆን ይህ ትእዛዝ ከዚህ በታች ባሉት የገጽታ አገናኞች 
ውስጥ ዝርዝር የለይቶ ማቆያ መስፈርቶችንና እርምጃዎችን ያካትታል። ከዚህ በታች የተገናኙት ሰነዶች የሚዘምኑ 
ከሆነ፣ ዝማኔዎቹ ወዲያውኑ የዚህ ትእዛዝ አካል ይሆናሉ።  

 

ዊልማ ጄ. ዎተን፣ M.D. 
ኤጀንሲ ዳይሬክተር 

 

 

ጤናና ግለሰብ አገልግሎቶች ኤጀንሲ  

የህዝብ ጤና አገልግሎቶች 

3851 ROSECRANS STREET, MAIL STOP P-578 

SAN DIEGO, CA 92110-3134 

(619)531-5800• ፋክስ (619)542-4186 

 

ዊልማ ጄ. ዎተን፣ M.D. 
የህዝብ ጤና መኮንን 
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HHSA: PHS: የጤና መኮንን የለይቶ ማቆያ ትእዛዝ (2/8/2022)። 

ይህ ትእዛዝ ቀጣሪ፣ ትምህርት ቤት፣ ተቋም፣ የካሊፎርኒያ የህዝብ ጤና ክፍል (CDPH) ወይም የፈቃድ ሰጪ ኤጀንሲ 
ተጨማሪ ጥብቅ የለይቶ ማቆያ መስፈርቶችን ከማስገደድ የሚከለክል አይደለም።  

 
 
 

(ወደሚቀጥለው ገጽ ይሻገራል) 

 

 

 

 

ስለዚህ የጤና መኮንኑ በካሊፎርኒያ ጤናና ደህንነት ኮድ ክፍሎች 101040፣ 101030፣ 120175፣ 120215፣ 120220 

እና 120225 መሰረት የሚያዘው፡  

 

1. ከላይ እንደተገለጸው “የቅርብ ግንኙነት” ያላቸው ሰዎች በሙላ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የሚመለከታቸውን 
የለይቶ ማቆያ እርምጃዎች ማክበር አለባቸው።  

 

a) የቅርብ ግንኙነት ያላቸው አጠቃላይ ሰዎች በካሊፎርኒያ የህዝብ ጤና ክፍል ባወጣው የቅርብ ጊዜ የአካባቢ 
ጤና ስልጣን የአጠቃላይ ሰዎችን ማግለልና ለይቶ ማቆየት መመሪያ ላይ የተገለጹትን ሁሉንም 
የሚመለከታቸው የለይቶ ማቆያ እርምጃዎችን መከተል ይኖርባቸዋል። የአሁኑ እትም እዚህ ጋር ያለ ሲሆን 
ምናልባትም በኋላ ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል፡ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-

Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx 

 

b) ብቁ የሆኑ የጤና አጠባበቅ ሰራተኞች ወቅታዊውን የካሊፎርኒያ የህዝብ ጤና ክፍል ለ SARS-CoV-2 

የተጋለጡ የጤና አጠባበቅ ሰራተኞች (HCP) የለይቶ ማቆያና ማግለል እንዲሁም ከ COVID-19 ጋር ወደ 
ስራ መመለስ ላይ የሚሰጠው መመሪያ ማክበር አለባቸው፣ የአሁኑ እትም እዚህ ጋር ያለ ሲሆን ምናልባትም 

በኋላ ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል፡ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-

08.aspx.  

 

c) ትምህርት ቤቶች በካሊፎርኒያ 2021-22 የትምህርት ዘመን በ COVID-19 የህዝብ ጤና መመሪያ ለ K-12 
ትምህርት ቤቶች የተገለጸውን የቅርብ ግዜ የለይቶ ማቆያ መመሪያ ሊከተሉ ይችላሉ። የአሁኑ እትም እዚህ 
ጋር ያለ ሲሆን ምናልባትም በኋላ ተሻሽሎ ሊሆን ይችላል፡ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-

School-Year.aspx. 

 

2. በአስቸጋሪ በሆነ የሰራተኛ እጥረት ጊዜ ቀጣሪዎች በ CDPH ወይም በሚመለከተው የመንግስት ፈቃድ ሰጪ 

ኤጀንሲ ለሰራተኞቻቸው ወይም ለተቋማቸው አማራጭ የለይቶ ማቆያ/የስራ ማግለል መመሪያን ጥቅም ላይ 

ሊያውሉ ይችላሉ (ለምሳሌ፣ ከአደጋ ጊዜያዊ ደረጃዎች ወደ ስራ የመመለስ መስፈርቶች ከ Cal/OSHA ነጻ 

መውጣት)። 

 

3. ለይቶ ማቆየቱን ለመጨረስ የኔጌቲቭ የ COVID-19 ምርመራ መስፈርት ለማሟላት ማንኛውም የአሜሪካ 

የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) የተፈቀደ/የተፈቀደለት የ COVID-19 የተላላፊ የቫይረስ ምርመራ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
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HHSA: PHS: የጤና መኮንን የለይቶ ማቆያ ትእዛዝ (2/8/2022) 

 

ይህም የኒውክሊክ አሲድ ማጉያ (NAAT) ምርመራዎች (ለምሳሌ፣ lab-based PCR ፣ loop mediated 

amplification [LAMP] ምርመራ) ወይም አንቲጂን ምርመራን ጨምሮ ለሁሉም የስራ ቦታ ቅንጅቶችን 
ጨምሮ ማድረግ በቂ ነው። 

 

4. ይህ ትእዛዝ ከወጣበት ቀን በኋላ በለይቶ ማቆያው ግዜ ላይ ተጨማሪ ዝማኔዎች፣ የሚወሰዱ እርምጃዎችና ልዩ 

ሁኔታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህ ዝመናዎች በሚከተለው የለይቶ ማቆያ ድረገጽ ላይ “የለይቶ ማቆያ ትእዛዝ” 
ከተሰየመው ክፍል አጠገብ ይለጠፋሉ፡ 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019

-nCoV/health-order.html. በዚህ ድረገጽ ላይ የሚለጠፉ ማንኛቸውም እንደዚህ ያሉ ዝማኔዎች ወዲያውኑ የዚህ 
ትእዛዝ አካል የሚሆኑና ከላይ ባሉት ክፍሎች ውስጥ ከተካተቱት ቋሚ ያልሆኑ አቅርቦቶች ሁሉ ይቀድማል። 
ማንኛውም ይህ ትእዛዝ የሚመለከተው ሰው ለዝማኔዎች ይህንን ድረገጽ በመደበኝነት መመልከት 
ይኖርበታል።  

 

 

 

 

(ወደሚቀጥለው ገጽ ይሻገራል) 

 

 

 

 

 

የ COVID-19 የቅርብ እውቂያዎች የቤት ለይቶ ማቆያ መመሪያ ለ COVID-19 ታካሚ በመጋለጥ ምክንያት በቤት 
ውስጥ የሚኖሩ የለይቶ ማቆያ ሂደቶችን መከተል አለባቸው። መመሪያው እዚህ ይገኛል፡ 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-

19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf 

 
በዚህ ትእዛዝ ካልተፈቀደ በቀር ወይም በዚህ ትእዛዝ ውስጥ ተፈፃሚነት ያለው የለይቶ ማቆያ ደንብ ካልተካተተ በቀር 

በለይቶ ማቆያ ላይ ያለ ሰው ከማንም ሰው በ 6 ጫማ ርቀት በታች መምጣት የማይችል ሲሆን የታከመ የህክምና 
ባለሙያ፣ ይህን ትእዛዝ የሚያስፈጽም የህግ አስከባሪ፣ የጤና መኮንን ተወካይ፣ በጤና መኮንኑ ወይም 
በተንከባካቢው ፈቃድ የተሰጠው ሌላ ማንኛውም ሰው። 

 

የሕመም ምልክቶች የሚታዩ ከሆነ እባክዎን ሕክምና ሰጪዎን ያነጋግሩ። ከ COVID-19 ጋር የሚመሳሰሉ የህመም 
ምልክቶች ይህም ሳል፣ የትንፋሽ ማጠር ወይም የመተንፈስ ችግር፣ ድካም፣ ትኩሳት ወይም ብርድብርድ ማለት፣ 
የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ መቁሰል፣ አዲስ የጣእም ወይም የማሽተት አቅም ማጣት፣ 
መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፈሳሽ፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ ወይም ተቅማጥ ይጨምራል። ከህክምና 

አቅራቢዎ በሚሰጠው መመሪያ መሰረት መገለልና የ COVID-19 ምርመራ ማድረግ ሊኖርቦት ይችላል። የህዝብ ጤና 
መኮንን የማግለል ትእዛዝ በሚከተለው የካውንቲ ድረገጽ ማግኘት ይቻላል፡  

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-

nCoV/health-order.html. 

  

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html


የጤና መኮንን የለይቶ ማቆያ ትእዛዝ 
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HHSA: PHS: የጤና መኮንን የለይቶ ማቆያ ትእዛዝ (2/8/2022)። 

ይህ ትእዛዝ መጣስ ወይም አለማክበር በእስራት፣ በገንዘብ ቅጣት ወይም በሁለቱም የሚቀጣ ዝቅተኛ ወንጀል ነው 

(የካሊፎርኒያ ጤናና ደህንነት ሕግ ክፍል 120275 እና 120295)። ተላላፊ፣ የሚጋባ ወይም የሚዛመት በሽታን 

ለመከላከል (የካሊፎርኒያ መንግስት ሕግ ክፍል 26602 እና 41601፣ እና የካሊፎርኒያ ጤናና ደህንነት ሕግ አንቀጽ 

101029) ይህ ትእዛዝ በማንኛውም የህግ አስከባሪ ባለስልጣን ሊተገበር ይችላል። 

 

ታዝዟል: 

 

 

 

 

____________________________________   ቀን፡ የካቲት 10/2022 

ዊልማ ጄ. ዎተን፣ M.D., M.P.H.     

የህዝብ ጤና መኮንን 

የሳን ዲዬጎ ካውንቲ  

ጤናና ግለሰብ አገልግሎቶች ኤጀንሲ 

የህዝብ ጤና አገልግሎቶች 

 

 

 

 

 


