
  
 

  

 

  
 

 

 

 

 

ጽቡቕ ትምህርትን ምክልኻል ጥዕናን ኣገዳሲ እዩ። ተመሃሮ ወይ መምህራን ምስ ኮቪድ-19 እንተ ሓሚሞም ንጽህናን 

ዕቝባን ዚምልከት ስጕምትታት ብቐጻሊ ምትግባር ንጹር ኣሰራርሓታትን ሕግታትን ምትግባር ንኽልቲኡ ብቕዓታት 

ኬማልኡ ይሕግዞም እዩ።  

ስለዚ ብኽብረትኩም ነዚ ዚስዕብ ነጥብታት ኣስተብህሉሉ፣ እዚ ኸኣ ካብ 1 ሕዳር 2021 ኣትሒዙ ኣብ ኣርጋወር ቮልክስሹል 

ዚውዕል እዩ፥ 

• ብመሰረቱ እዚ ዝስዕብ ወትሩ ንዅሎም ተማሃሮን መምህራንን ዝምልከት ኢዩ፥ እቶም ምልክት ሕማም ዘለዎም ናብ 

ቤት ትምህርቲ ከይከዱ መርመራ ይገብሩ እዮም። ነቶም ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ዚፍተነሎም መርመራ 

ብነጻ እዩ። 

• ኣወንታዊ ውጽኢት ፈተና ዘለዎም ተማሃሮን መምህራንን ተገሊሎም ብኡንብኡ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ይኸዱ። እቲ 

ክፍለ-ሃገራዊ ማእከል ምክትታል ርክብ (CONTI) ምስቶም ዝተመልከቱ ርኽክብ ይገብር። 

• ኣብ ውሽጢ ሰሙን ሰለስተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ እተረጋገጸ ጕዳያት ኣብ ክፍሊ/ክላስ እንተ ኣጋጢሙ፣ እቲ ኣብ ክፍለ-

ሃገር/ካንቶን ዚርከብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንዅሎም እቶም ኣብቲ ኽፍሊ ዘለዉ ተመሃሮ ናይ ጡፍ ምባል ግዴታዊ 

መርመራ ኺግበረሎም ይእዝዝ። ቅዳሕ ምውሳድ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኢዩ ዝግበር። እቶም ኣብኡ ዘይተረኽቡ ነቲ 

ፈተና ባዕሎም ወዲቦም ነቲ ውጽኢት ፈተና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ጸብጻብ ይህቡ። 

• ብሰለስተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ጕዳያት እተተንከፈ ኽፍልታት ኣብ ክፍሊ ኻብ ምዝማንን ምስ ስፖርት ካብ ምርኻብን 

ን10 መዓልቲ ኺውግዱ ኣለዎም። ነቶም ካብ 5 እተጸልዉ ኽፍልታት። ኣብ ከምዚ ዝበለ ዅነታት ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት 

ትምህርቲ ንዓሰርተ መዓልቲ ማስኬራ ኽግበረሉ ተኣዘዘ። ክሳብ 4ይ ዚበጽሕ ክፍልታት እቶም ቀዳሞት ተመሃሮ 

መስቀላዊ ትምህርቲ (ብዘይካ እተፈላለየ ኽፍልታት) ኣይመሃሩን እዮም። ኣብ ፈተና ብምሉኦም ደቂ ኽፍሎም ተወሳኺ 

ኣወንታዊ/ፖዚቲቭ ጕዳያት እንተ ዘየልዩ እዚ ቕልጡፍ ስጕምቲ እዚ ብቕልጡፍ ኪስረዝ እዩ። 

• ካብ ኣገልግሎት ሕክምና ክፍለ-ሃገር ወይ ካብ CONTI እተዋህበ ትእዛዝ ንዅሎም ሰባት ቀያዲ እዩ። 

ዕላማ እዚ ዅሉ ነጥብታት ንበይኖም ከም ዚተርፉ ምግባርን ብእተኻእለ መጠን ብዘይ ገለ ጸገም ዕዮ ቤት ትምህርቲ 

ምቕጻልን እዩ። እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ድማ እቲ ናይ ረኽሲ ሓደጋን ተወሳኺ ምዝርጋሕ ቫይረስ ኮቪድ-19ን ኪንኪ ኣለዎ።  

ኣብ ርእሲ እዚ ኵለን ኣብያተ - ትምህርቲ ኣብ ተደጋጋሚ ፈተናታት ናይ ምክፋል ኣጋጣሚ ኣለወን። ብእተኻእለ መጠን 

ብዙሓት ተማሃሮ ተሳትፎ ምግባር ብጽኑዕ ኢዩ ዝምሕጸነና። ብእተኻእለ ኮቪድ-19 ቫይረስ ኣብ ከባቢ ቤት ትምህርቲ 

ምእንቲ ኸይላባዕ ብኽብረትኩም ነዚ ቐሊልን ኣገዳስን ስጕምቲ እዚ ደግፉ።  

ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት ኣብ www.ag.ch/coronavirus-schulen ኪርከብ ይከኣል እዩ። 

ነዚ ሸቶታት እዚ ንምውቃዕ እንተ ሓጊዝኩም ሰበ ስልጣን ጥዕናን ኣብያተ ትምህርትን የመስግነኩም እዮም። ብልቢ 

ነመስግነኩም!  

DEPARTEMENT  

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Abteilung Gesundheit 
 

Kantonsärztlicher Dienst 
 

 

29 ጥቅምቲ 2021 

ሐበሬታ ወለዲ 

ኣብ ቈራሪ ወርሓት 2021/22 ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ኣርጋው ምስ ኮቪድ-19 እተተሓሓዘ ጕዳያት 

 

ኣገልግሎት ሕክምና ክፍለ-ሃገር 

http፥/www.ag.ch/coronavirus-schulen

