
ስደተኞችና የሃገር ውስጥ ተፈናቃይ ለኮቪድ-19 ያላቸውን 
ተጋላጭነት ለመቀነስ መጠለያ ካምፖች ማድረግ 
የሚገቧቸው ተግባራት

የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) 

ለበለጠ መረጃ በነፃ
የስልክ መስመር 
8335 ወይም 952 ይደውሉ



በአገራችን እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ሃገር ውስጥ ባሉ ስደተኞች እና የመኖሪያ ፈቃድ ፈላጊዎች ላይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ 

አልተከሰተም፡፡ ሆኖም ቫይረሱ ማንኛውንም ሰው ስለሚያጠቃ የአለም አቀፍ የኮሮና በሽታ ስርጭት የመከላከልና ቁጥጥር 

ምላሽ ላይ ሁሉም አካላት መካተታቸውን ማረጋገጥ የሁሉም ሰው የጋራ ሃላፊነት ነው፡፡ በተለይም እንደ ስደተኛ ላሉ ከህብረተሰቡ 

የተገለሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሟላ የጤና አገልግሎቶችን እንዲያገኙ ማድረግ በሽታውን በተሻለ መልኩ ለመከላከል 

ይረዳል፡፡

ስደተኞች እና የሃገር ውስጥ ተፈናቃዮች ብዙ ጊዜ በሰው የታጨቀ ቦታ፤ በሰው ሃይልም ሆነ በአገልግሎት ዝቅተኛ የሆኑ የህዝብ 

የጤና ተቋማት አካባቢ ይገኛሉ፡፡ ስለሆነም እነሱ ባሉበት አካባቢ በሽታን መከላከል፤ ዝግጁነት እና የተግባቦት ስራዎች ቁልፍ 

ናቸው፡፡   

የኮሮና ቫረስ ስርጭትን ለመከላከል በስደተኛ እና የሃገር ውስጥ ተፈናቃይ መጠለያ ካምፕ ውሰጥ የሚከተሉት ዋና ዋና ስራዎች 

ተግባራዊ መሆን አለባቸው፡፡

1. የመረጃ ልውውጥና ቅንጅታዊ አሰራርን መዘርጋ

• በመጠለያ ካምፑ ውስጥ የኮሮና በሽታ ምላሽ ሰጪ ኮሚቴ ከሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ላይ በማሰባሰብ 

ማዋቀር ያስፈልጋል፣

• የተቋቋመው ኮሚቴ ስለ በሽታው አስፈላጊ ወቅታዊ መረጃዎችንና መመሪያዎችን በአቅራቢያ ከሚገኝ መንግስታዊ 

መዋቅር የኮሮና በሽታ ምላሽ ሰጪ ቡድን ማግኘትና ለመጠለያ ካምፑ ማህበረሰብ ተደራሽ ማድረግ፣

• በአቅራቢያው ከሚገኝ ጤና ተቋም ወይም የኮሮና በሽታ ምላሽ ሰጪ ቡድን ጋር በቅርበትና በቅንጅት 

መስራት፣መረጃዎችን መዋወጥ ያስፈልጋል፡፡

1. ስለኮሮና በሽታ ግንዛቤ መፍጠር

• ለተመረጡ የካምፑ ተወካዮች እና በካምፑ ለኮሮና ምላሽ ሰጪ ተብሎ ለተቋቋመው ኮሚቴ  ኮሮና ቫይረስ በሽታ 

ምን እንደሆነ፤ እንዴት እንደሚተላለፍ፤ ምልክቶቹ፤ የመከላከያ ዘዴዎች እና ምልክቶቹ ሲታዩ ምን መደረግ እንዳለበት 

ስልጠና መስጠት ያስፈልጋል፡፡

• ለስድተኞች እና የሃገር ውስጥ ተፈናቃይ  መጠለያ ካምፕ ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን 

የሚቀንስ እና የመከላከያ ዘዴዎችን በተመለከተ ትክክለኛ እና ወቅታዊ መረጃን ማቅረብ፣

• ለዚህ እንዲረዳ በአቅራቢያው ከሚገኝ የጤና መዋቅር ጋር በቅርበት መስራት፣ 

• ስለኮሮና በሽታ የሚገልፁ የማስተማሪያ መሳሪያዎችን ለምሳሌ በራሪ ፅሁፍ ማሰራጨት፥ እንዲሁም ባነሮችንና 

ፖስተሮችን በየቦታው መለጠፍ፣

• ሚኒሚዲያ በመጠለያ ካምፑ ውስጥ ካለ የኦድዮ መልዕክቶችን በመጠቀም ማስተማር። ሚኒ ሚዲያ ከሌለ የድምጽ 

ማጉያ መትከል/ማዘጋጀት፤ በድምጽ  የተሰሩ የኮሮና መልክቶችን የመረጃ ማዕከሎቹ እየደጋገሙ እንዲያጫውቱ 

ማድረግ፣   



1. የኮሮና በሽታ መከላከልና ቁጥጥር ድጋፍ ማካሄድ

• የአገር ውስጥ ተፈናቃይ እና የስደተኞች ተጠሪዎችን፤ የወረዳ እና የዞን የጤና ቢሮዎችን፤ እንዲሁም የካምፕ 

ሃላፊዎችን ያካተተ ፈጣን የኮሮና ቫይረስ ምላሽ ሰጪ ቡድን ማቋቋም፣

• የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ እና መቆጣጠሪያ ዘዴዎችን ማቅረብና መጠቀም

 » የእጅ መታጠቢያ ቦታዎችን ማዘጋጀት እና ሳሙናም እንዲኖር ማድረግ፣ 

• የአልኮል መጠኑ ከ60% በላይ የሆኑ የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘሮችን ማቅረብ፡፡

 » ሶፍት እና ለሚያስላቸው ሰዎች የሚሆን የፊት ማስክ ማቅረብ፡፡ ክዳን ያለው የቆሻሻ ቅርጫት ወይም 

ማስወገጃ ማቅረብ፡፡

• አካባቢን ማጽዳት እና የጀርም ነጻ ማድረግ

 » ሰዎች ቶሎ ቶሎ የሚነካኳቸውን ቦታዎች እና እቃዎች ከበሽታ አምጪ ተዋህስያን እንዲጸዳ ለማድረግ 

አልኮልነት ያላቸው ጸረ ጀርም ማጽጃዎችን ማቅረብ፡፡ 

 » እንደ ወንበር፤ ጠረጴዛ፤ የበር እጀታ፤ የደረጃ መደገፊያ የመሳሰሉ ሰዎች ቶሎ ቶሎ የሚነኳቸውን 

እቃዎች በተቻለ ፍጥነት በመደበኛ የጸረ ጀርም ማጽጃ ሳኒታይዘር ወይም በውሃና ሳሙና እንዲያጸዱ 

ማበረታታት

1. የኮሮና በሽታ ቅኝትና ክትትል

• በካምፑ ውስጥ በሙቀት የሚደረግ የቅድመ ምርመራ ቦታ ማዘጋጀት በተጨማሪም የቅኝት ቡድን በማቋቋም 

በተቀመጠለት የበሽታ መለያ (case definition) መሰረት ተገቢ የሆነ የበሽታ ቅኝት ማካሄድ። 

• ለበሽታው በይበልጥ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ሰዎችን (በሌላ አይነት ህመም የተያዙና የበሽታ መከላከል አቅማቸው 

ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎችን ወይም ህፃናትን ቀድሞ መለየትና ልዮ እንክብካቤ/ ክትትል ማድረግ 

• የካምፑን ነዋሪዎች ለበሽታው የመጋለጥ እድል ይኖረኛል ብለው ከሰጉ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶችን አውቀው 

ራሳቸው እንዲከታተሉ አስፈላጊውን መረጃ ይስጧቸው፤ ያበረታቷቸው፡፡ 

• በካምፖቹ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ የበሽታ ምልክቶችን ሲያዩ በ8335 ነጻ የስልክ መስመር ይደውሉ፡፡   

• የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክቶች የታዩባቸውን ሰዎች ወዲያ ለይቶ የማቆየት አሰራር ይቀይሱ፡፡ እና ምልክቱ 

ከጸናባቸው በ8335 ደውለው ያሳውቁ፡፡ 

• የበሽታውን ምልክት ላሳዩና ህመሙ እንዳለባቸው የተረጋገጡ እንዲሁም ለተጠረጠሩ ሌሎች ሰዎች እንዲሁም 

መላው ሰራተኞች እንዳይደናገጡ፣ እንዳይሸበሩ እና አላስፈላጊ ውጥረት ውስጥ እንዳይገቡ የስነ-ልቦናዊና 

ማህበራዊ ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

• አዲስ የሚቀላቀሉ ስደተኞች ወይም ተፈናቃዮች ከመጡ የለይቶ ማቆያ ስፍራ በማዘጋጀት ለ14 ቀናት ክትትል 

ማድረግ ይገባል። 

• በርካታ ሰዎች የሚኖሩበት መኖሪያ ክፍሎች ካሉ የሰወችን ትፍፍግ ለመቀነስ ተጨማሪ ክፍሎችን በማዘጋጀት 

በሽታውን መከላከል፡፡



ለበለጠ መረጃ በነፃ
የስልክ መስመር 
8335 ወይም 952 ይደውሉ


