
 

OFFICIAL 

 

COVID-19 ምርመራ ማድረግ፤ ክትባት መውሰድና 

በችግር ጊዜ ድጋፍ ለወላጆች እውነታዊ ጽሁፋዊ ወረቀት 

 

ምርመራ ማድረግና ከሌሎች መገለል 

ማንኛውም የ COVID-19 በሽታ ምልክት ካለብዎት፤ ምርመራ ማድረግ እንዳለብዎት እና የምርመራ ውጤትዎን እስኪያገኙ ድረስ እቤትዎ መቆየት። ወደ ሥራ 

ወይም ሱቆች መሄድ የለብዎትም። 

በ COVID-19 በሽታዎች የሚካተት: 

• ትኩሳት፤ ብርድ ብርድ ማለት ወይም ላበት 

• መሳል ወይም  የጉሮሮ ህመም 

• የትንፋሽ እጥረት 

• በአፍንጫ ፈሳሽ መውጣት 

• አነስተኛ የስሜት ወይም የማሽተት ወይም ጣእም ማጣት 

የ COVID-19 ምርመራ ለእያንዳንዱ ሰው ያለክፍያ በነጻ ነው። በዚህ የሚካተት ለ Medicare ካርድ ለሌላቸው ሰዎች፤ እንደ የውጭ አገር ጎብኝዎች፤ 

ማይግራንት/መጤ ሰራተኞች እና ጥገኝነት ጠያቂዎችን ይሆናል። 

በምርመራ ውጤት የ COVID-19 ከተገኘብዎት፤ ከሌሎች ተገልሎ (መቆያ) እቤትዎ ውስጥ መቆየት አለብዎት።   

COVID-19 ካለበት የሆነ ሰው ጋር በቅርበት ግንኙነት ካደረጉ፤ ለ14 ቀናት በተገልሎ መቆያ ስፍራ (በቤዎት ውስጥ መቆየት) በጤና ጥበቃ 

መምሪያ/Department of Health  ባለልጣን ሀላፊ ከመገለያ ቦታው መውጣት እስኪነገርዎ ድረስ መቆት አለብዎት። 

ከኮቪድ ጋር በቅርበት ግንኙነት ያደረገ ከሆነ ሰው ጋር የሚኖሩ ወይም ጊዜ ካሳለፉ፤ በቤትዎ ውስጥ እንዲቆዩ ሊጠየቁ ይችላሉ። 

ክትባት መውሰድ 

ምን ማድረግ እንዳለብዎት 

• እድሜው 16 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆነው እያንዳንዱ ሰው የCOVID-19 ክትባት ማግኘት ይችላሉ።  

• ለኮሮናቫይረስ ሆት መስመር/ በስልክ 1800 675 398 ደውሎ ቀጠሮ ማቀናጀት። አስተርጓሚ ከፈለጉ ዘሮን  መጫን።  

• እድሜያቸው 60 ዓመትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የAstraZeneca ክትባት ይሰጣል። ለየት ያለ የጤና ሁኔታ ላለባቸው ሰዎች የPfizer ክትባት 

ለማግኘት ይፈቀዳል። 

• እድሜያቸው በ12 - 59 ዓመት  መካከል ላሉት ሰዎች የPfizer ክትባት ይሰጣል። 

• የCOVID-19 ክትባት ለእያንዳንዱ ሰው በነጻ ነው። የMedicare ካርድ አያስፈልግዎትም።  

• ክትባት መውሰድ በፈቃደኝነት ይሆናል። ክትባቱን ለመውሰድ በርስዎ ምርጫ ይሆናል። 

• አንድ ዓይነት የCOVID-19 ክትባት እንዲሰራ ሁለት ጊዜ መጠን/ doses (በመርፌ) ክትባት ማግኘት ይኖርብዎታል። 

• የመጀመሪያ መጠን/ dose ክትባት ሲወስዱ፤ የሁለተኛው መጠን/ doses ክትባት መቸ ማግኘት እንዳለብዎት ይነገርዎታል።  

• አውስትራሊያ ውስጥ ክትባቶች በሙሉ ጥቅም ላይ ለማዋል ፈቃድ ከማግኘታቸው በፊት ስለ ደህንነታቸው ለማረጋገጥ ጥንቃቄ የተሞላበት ምርመራዎች 

ይካሄዳሉ። 

• ስለ ጤንነትዎ ወይም ስለ COVID-19 ክትባት የሚያሳስብዎት ከሆነ ለሀኪምዎ ያነጋግሩ። 

ድጋፍ ይቀርባል 

በከባድ ሁኔታ ድጋፍ 

ለርስዎ የምርመራ ውጤት እስኪያገኙ በሚጠብቁበት ጊዜ ስለ የገቢ መጠንዎን ማጣት የሚያሳስብዎት ከሆነ፤ $450 COVID-19 ምርመራ ተገልሎ መቆያ 

ሊፈቀድልዎት ይችላል። ይህ እቤትዎ እንዲቆዩ ይረዳል። 

https://www.dhhs.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19
tel:1800675398
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በምርመራ ውጤት ቫይረሱ ካለብዎት ወይም በታወቀ ጉዳይ የቅርብ ግንኙነት አድርገው ከሆነ፤ የ$1,500 ክፍያ ለማግኘት ይፈቀድልዎት ይሆናል። ለበለጠ 

መረጃ ለCoronavirus Hotline በስልክ 1800 675 398 መደወል። አስተርጓሚ ከፈለጉ ዘሮን  መጫን። 

እርስዎ ወይም የሚያውቁት የሆነ ሰው የሚጓጓ ወይም የሚጨነቅ ከሆነ፤ ለ Lifeline በስልክ 13 11 14 ወይም Beyond Blue በስልክ 1800 512 348 

አድርጎ መደወል ይችላሉ። አስተርጓሚ ከፈለጉ ከሆነ መጀመሪያ በስልክ 131 450 መደወል።  

ለብቻ ገለልተኛ መሆን ከተሰማዎት፤ ለ Coronavirus Hotline በስልክ 1800 675 398 መደወል እንደሚችሉና ዜሮን (0) መጫን። ከአካባቢ ድጋፍ 

አገልግሎቶች ጋር ለሚያገናኝዎት የአውስትራሊያ Red Cross ፈቃደኛ ሰራተኛ ያነጋግርዎታል። 

• ለኮቪድቫይረስ የምርመራ ድጋፍ/  

• ለወረርሽኝ ፈቃድ የአደጋ ክፍያ/  

አስተርጓሚ የሚፈልጉ ከሆነ፤ ለCOVID-19 ሆትላይን መስመር በስልክ 1800 675 398 መደወልና 0’ን መጫን። 

 

tel:1800675398
tel:131114
tel:1800512348
tel:131450
https://www.dhhs.vic.gov.au/450-coronavirus-test-isolation-payment-amharic-covid-19-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/450-coronavirus-test-isolation-payment-amharic-covid-19-doc
https://www.dhhs.vic.gov.au/amharic-pandemic-leave-payment-covid-19-doc

