
ኮቪድን እንስሳታትን
ኩልና ብዛዕባ እቲ ኮቪድ-19 ዘምጽእ 
ቫይረስ ገና ንማሃር ኣሎና፡ ኮይኑ ግን 
ኣብ ገለ ኩነትታት ካብ ሰባት ናብ እንስሳ 
ክመሓላለፍ ዝኽእል ይመስል። ገለ 
እንስሳታት እንከላይ ደማሙን ኣኽላባትን 
ተመርሚሮም ነቲ ኮቪድ-19 ዘምጽእ 
ቫይረስ ፖዝቲቭ/ዘለዎም ኮይኖም 
ጸኒሖም፡ እዚ ድማ ዝበዝሕ ግዜ ምስ 
ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት ድሕሪ ናይ ቀረባ 
ምትንኻፍ እዩ።

ዝተለኽፉ እንስሳታት ክሓሙ ይኽእሉ 
እዮም፡ ኮይኑ ግን ዝበዝሑ ፎኪስ ሕማም 
እዩ ዘለዎም ከምኡ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ 
ድማ ይሓውዩን። ዝበዝሑ ዝተለኽፉ 
እንስሳታት ዝኾነ ምልክታት የብሎምን።

ኣብዚ ሕጂ እዋን እንስሳታት ምንጪ 
መልከፍቲ ኮቪድ-19 ንሰባት ሙዃኖም 
መርትዖ የሎን።

ኣብ ግዜ 
ኮቪድ-19 
ንእንስሳኹም 
ጥዕኑኡ ምሕላው

ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣለኩም 
ኮይኑ ወይ ናብ ኮቪድ-19 
እንተዳኣ ተቓሊዕኩምን
ከምቲ ንዝኾነ ካልእ ኣባል ናይ ስድራኹም 
ካብ ተኽእሎ መልከፍቲ እትከላኸሉሎም 
ንእንስሳታት ድማ ከምኡ ጌርኩም ሓዝዎም።

• ካልእ ኣባል ስድራ ንእንስሳኹም ከም 
ዝከናኸን ግበሩ።

• እንተተኻኢሉ ንእንስሳታት ንደገ 
ኣይተውጽእዎም፡ ከምኡ ድማ 
እንስሳኹም ከም ድላዩክዛወር 
ኣይተፍቅዱሉ።

እንተድኣ ንእንስሳኹም 
ክትከናኸንዎ ኣለኩም ኮይኑ
• ምስኦም ጥቡቕ ምቅርራብ ኣወግዱ 

(ሙሕቛፍ ምስዓም፡ ኣብ ሓደ ዓራት 
ምድቃስ)።

• ኣብ ጥቐኦም ክትኮኑ ከለኹም ማስክ ግበሩ።

• ቅድምን ድሕርን ንዖኦም ምክንኻን 
ወይ ድማ ናቶም ኣቕሑ ድሕሪ 
ምትንካፍኩም ኣእዳውኩም ተሓጸ  
(መግቢ፡ ሸሓንታት፡ ባምቡላታት 
ወዘተ።)።



እንሳስኹም ዝኾነ ምልክታት 
እንተዳኣ ኣለዎ ኮይኑ
ምልክታት ኣብ እንስሳታት ድማ ን ሰዓል፡ 
ምህንጣስ፡ ምፍዛዝ፡ ናይ ምስትንፋስ 
ጸገም፡ ረስኒ፡ ናይ ኣፍንጫ ወይ 
ዓይኒ ምንዛዕ፡ ተምላስ ወይ ውጻኣት 
የጠቓልል። እዞም ምልክታት ዝበዝሕ ግዜ 
ብመልከፍትታት እዮም ዝመጹ፡ ኮይኑ ግን 
ብናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲታት ኣይኮኑን 
ዝመጹ፡ እንተኾነ ግን እንተድኣ እንስሳኹም 
ዝሓመመ መሲሉ፡ 

• ን ሓኪም እንስሳ ጸውዑ።

• ንዖኦም ካብ ካልኦት እንስሳታት 
ፍለይዎም።

ዋላ’ውን ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ጥዑይ 
እንተለኹም፡ ቅድሚ እንስሳኹም ናብ 
ክሊኒክ ምምጻእኩም ን ሓኪም እንስሳ 
ተወከሱ፡

መዘኻኸሪ

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ን ዝርገሐ ኮቪድ-19 
የጉድልን ከምኡ ድማ ንዓኹምን ንካልኦት 
ኣባላት ስድራኹምን እንከላይ ንእንስሳኹም 
ይከላኸል። ተራኹም ምስ በጸሐ ተኸተቡ።

 እንስሳታት ካልእ መልከፍትታት ናብ 
ሰባት ከሕልፉ ይኽእሉ እዮም፡ ስለ’ዚ 
ድማ ክትከታተልዎም ከለኹም ቀጻሊ 
ኣእዳውኩም ምሕጻብ ዘክሩ ከምኡ ድማ 
ምስ ኣራዊት ምትንኻፍ ኣወግዱ።
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