
ብ ሜድኮም ዝተረጋገፀ - ናይ ማክጊል ሕክምና
ተምሃሮ ማሕበር፡፡

ገና ሕቶታት ኣለኩም? እዚ ንቡር ኢዩ። ብዝያዳ ኣብ ናይ ከባቢኹም ናይ ጥዕና ክሊኒክ፣ ሆስፒታል፣

ወይ ድማ ኣብ ናይ ዓለም ውድብ ጥዕና (World Health Organization) ናይ ሕቶን መልስን

ገጽ ብምኻድ ኣብ’ዚ https://bit.ly/3KXDyDz ርኸብዎ።

ናይ ኮቪድ ሕቶታትኩም 

ስለምንታይ ኢዮም ኣብ ካናዳ ዘለዉ ሕግታት ካብ ናይ ሃገርና ዝተፈልዩ?

እታይ ዓይነት ናይ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ጸጥታን ስርዓታት ኣለዉ፥ ክንክን ጥዕና ነጻን ኩሉ ዝረኽቦን ድዩ፣ ወይ ሰባት ክኸፍሉ ኣለዎም ድዩ? ሰባት ንዝስኣንዎ
ኣታዊ ካሕሳ ይውሃቡ ድዮም፣ ወይ ዋላ’ውን ናይ ጥዕና ሓደጋታት እንተለዉ ክሰርሑ ይግደዱ ድዮም?
ክንደይ ሰባት ኢዮም ተኸቲቦም፥ ዝበዝሑ ሰባት ተኸቲቦም ድዮም፣ ወይ ኣይኰኑን? እኹላት ክታበታት ኣለዉ ድዮም? ሰባት ክሳብ ክንደይ ብቐሊሉ ይረኽብዎም?
ክሳብ ክንደይ ዓበይቲ ፖለቲካውን ሕክምናውን ውሳኔታት ተወሲዶም፥ እቲ መስርሕ ግሉጽ ድዩ? ሊቃውንትን ዶክተራትን ነቲ መንግስቲ ይመኽርዎ ድዮም? እቲ
መንግስቲ ንባይቶ ይምልስ ድዩ? ተቓወምቲ ሰልፍታት ይሳተፉ ድዮም?
ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት እንታይ ኣተሓሳስባን/ኣረኣእያታትን ቀዳምነታትን ኣለዎም፥ ዝያዳ ሓባራዊ፣ ወይ ውልቃዊ ድዮም? ስራሕ ንምኻድ፣ ኣብያተ-ትምህርቲ
ንምኽፋት፣ ሆስፒታል ምእታው ምትሓት/ምጕዳል፣ ወይ ንካልእ ነገራት ቀዳምነት ይህቡ ድዮም?

ኣብ ካናዳ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝምልከቱ ሕግታት ሓደ-ሓደ ግዜ ካብ’ቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ሕግታት ዝተፈልዩ ኢዮም። እዚ ማለት ግን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ጽቡቕ
መረዳእታ የለን ማለት ኣይኮነን – እንታይ ደኣ፡ ሕብረተሰባት ንዝህብዎ ምላሽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክውድብዎ ስለዝኽእሉ ኢዩ።

ከም’ዞም ዝስዕቡ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ምላሻት ንብዙሕ ዝተሓላለኸ ምኽንያታት ይውሃቡ ኢዮም፥

እዚኦም ገለ ካብቶም ኣብ ካናዳ ሕግታት ዝተፈልዩ ክኾኑ ዝኽእሉ ምኽንያታት ጥራይ እዮም። ሓደ

ሓደ ግዜ፡ መንግስታት ወይ ውልቀ ተዋሳእቲ፣ ብዋጋ ናይ ኣብ መርትዖ ዝተመርኮሰ መድሃኒት፣

ንፖለቲካዊ ወይ ፋይናንሳዊ ረብሓ ክብሉ፡ ንክብደት ኮቪድ-19 ከነኣእስዎ ይኽእሉ እዮም። 

ዝተፈላለዩ ሕግታት ማለት ኮቪድ-19 ኣብ መንጎ ሃገራት ዝተፈላለየ ሕማም’ዩ ማለት ኣይኮነን። ፍልልያት እናሃለዉ

እንከለዉ፡ እቲ ሕማም ከም ቀደሙ ኮይኑ ዝቕጽል ኰይኑ ክታበት ንሰባት ካብ ከቢድ ምልክታት ሕማምን ሞትን

ንምክልኻል ይሕግዝ።

እዚ ትሕዞ እዚ ናይ ሞያዊ ማዕዳ ወይ ክንክን ንምትካእ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ ንዝህልወኩም ሕቶታት ኩሉ ግዘ ናይ ሕክምና በዓልሞያ ኣገልግሎት ወይ ብቑዕ ናይ ጥዕና ክንክን በዓል ሞያ ሕተቱ፡፡
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