
Tigrinya translation

ካብ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ NHS ዝመጸ ሓበሬታ

ምሌክታት ሕማም ኮሮናቫይረስ ኣብ ኣካሊትኩም ምስ ዝርአ ናብ ሕክምና(GP)፣ ፋርማሲ ወይ ሆስፒታሌ ኣይትኺደ። 
ኣብ ገዛኹም ክትውሸቡን ኣገሌግልት NHS 111 ክትጥቀሙን ኣሇኩም። ኩነታትኩም እንተዘይተመሓይሹ ወይ ምስ 
ዝብርትዓኩም ብኽብረትኩም ናብ ኣገሌግልት NHS 111 ዯውለ። እዋናዊ ሓበሬታ NHS ንምርካብ ድማ ኣብዚ ወብሳይት 
www.nhs.uk/coronavirus ተወከሱ።

ናትካ ሓኪም (ጂፒ) ክትውከስ ምስ እትዯሉ

ካብ ሕጂ ንዯሓር ኣብ መባእታዊ ሕክምና ሇውጥታት ክህለ እዩ። ንኣብነት፣ ናትካ ጂፒ ብስሌኪ ወይ ብምርበብ ሓበሬታ 
ከዘራርቡኻ ክጅምሩ እዮም። ኣብዚ ከተማ ዝርከቡ ናይ ጂፒ ሕክምናታት መብዛሕትኡ ቆጾሮታቶም ናብ ስሌኪ ወይ ብቪዱዮ 
ዝወሃብ ምኽርታት ኣግዒዞሞ ኣሇዉ። ገጽ-ንገጽ ምስ ሓኪም ንኽትራኸብ ዝወሃብ ቆጾሮታት ሕጂውን ኣል እንተኾነ ግን 
ፈጺሙ ኣድሊዩ ኣብዝኾነለ ሰዓትን ተጠቃሚ ምስ ዝንገርን ጥራይ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብታ መዓሌቲ ቆጸሮ 
ምስተዋህበካ ኪድ ኢሌካ ትረኣየለ ዝነበረ ዝኾነ ኣገሌግልት ዝዋሃበለ ናይ ሕክምና ቦታታት ነዚ ዯው ኣቢልሞ ኣሇዉ።

መድሃኒት ካብ ግብኡ ንሊዕሉ ኣይትኣዝዝን ኣይትዯርድርን

ዝድገም መድሃኒት ንዝወስደ ሑሙማት ከምቲ ንቡር ዝገብርዎ ክእዝዙ እምበር ካብ ግቡኡ ንሊዕሉ ከይእዝዙ ንምሕጸን። 
ብኽብረትኩም መድሃኒታት ክውሰኸሌኩም ኣይትሕተቱ፣ በቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ዝተዋህበኩም ፍለይ ምኽሪ እንተዘይኮይኑ 
ኣብ ወርሒ ሓንሳእ ጥራይ ኣዝዙ።

ኣብ ህጹጽ ዝኾነለ ግዜ ንዓኻትኩም ንምርዲእ ኣብዚ ኣልና

ብዛዕባ ህለው ኩነታት ጥዕናኻ ዘሻቕሇካ ነገር እንተሌዩ ወይ ሕማቕ ይስማዓካ እንተሌዩ ምስቲ ናትካ ጂፒ ኣብ መጀምርታ 
ክትራኸብ ኣዝዩ ኣገዲሲ እዩ። ዝኾነ ሰብ ምሌክታት ናይ መንሽሮ ከም ሕበጥ ኣብ ጡብ፣ ኣብ ሽንቲ ወይ ኣብ ቀሌቀሌ 
ዯም ምስዝርአ ወይ ብዘይምኽንያት ክብዯት ሰብነት ምስዝጎድሌ ናብ ሓኪም ጂፒ ክትኸደ ኣሇኩም። ክሕሸኒ እዩ እሌካ 
ግዜ ከይተሕሌፍ።

ኣብ ህጹጽ ዝኾነለ ግዜ ንዓኻትኩም ክንረድእ ክንቕጽሌ ምዃንና ከነረጋግጸሌኩም ንዯሉ፣ ስሇዚ ረድኤት ምስእትዯሌዩ 
ንስኻትኩም ወይ ንዓኻትኩም ዝኣሉ ሰብ ኣብ 999 ክድውሌ ጠቓሚ እዩ። ንኣብነት ናይ ኣፍሌቢ ቃንዛ ምስ ዘጋጥመኩም፣ 
ቀሌብኻ ክጠፍኣካ ከል፣ ምሒር ዯም ክፈሰካ ከል ወይ ዝኾነ ካሌእ ዘጨንቐካ ኩነታት ከም ድምጽኻ ኮሌተፍተፍ ምባሌ፣ 
ገጽካ ንታሕቲ ምውራድን ኣብ ገጽካን ኢድካን ስምዒት ምጥፋእ ዝኣመሰለ። ግብኡ ሕክምና መታን ክግበረሌኩም ድማ 
ብኽብረትኩም ኮሮናቫይረስ ወይ ምሌክታቱ ምስዝህሇኩም ኣፍሌጡና፣ ብኽብረትኩም ነቲ ናይ ቴላፎን ኦፐረተር ንገርዎ 
(999 ክትድውለ ከሇኹም)፣ ንቶም ተሓጋገዝቲ ሰብ እምቡሊንስ ውን ምስመጹ ሓብርዎም።




