
እንተኽኢልኩም ካብ ገዛ ስርሑ። እንንተድኣ ካብ ገዛ ክትሰርሑ ዘይክኢልኩም ግን ናብ 
ቦታ ስራሕኩም ተመለሱ።
ንኣስራሒኹም ኣስጋእነትኩም ዝንክየሉ ኵነታት ንኽጣጥሕ ክትዛረቡዎ ይግባእ። እንተድኣ 
ኣማራጺ መሰናድኦ ክግበር ዘይተኻእለ ግን፡ ኣስራሒኹም ግዜያዊ ዕረፍቲ ካብ ስራሕ 
(furlough) ክህበኩም ይኽእል ይኸውን እዩ።

ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም ቈልዑ ካብ 1 ሚያዝያ 2021 ንትምህርቲ ክወፍሩን፡ 
ንዝግበረሎም ናይ ኣስጋእነቶም ግምገማ ክኽተሉን ይግባእ።
ምስ ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም ዝቕመጡ ቈልዑ ንትምህርቲ ክወፍሩ ይግባእ። 

ብዝተኻእለ መጠን ኢንተርነታዊ ሸመታ ክትጥቀሙ ትምከሩ ኣሎኹም። ቅድሚያ ዝወሃቦም 
መደባት ኢንተርነታዊ ሸመታ እውን ኣለዉኹም።
እንተድኣ ብኣካል ክትከዱ ደሊኹም፡ ኣብ’ቲ ጽምው ዝበለሉ እዋናት ኪዱ፡ ናይ ገጽ 
መሸፈኒ ድማ ኩሉ ግዜ ልበሱዎ፡ ካብ ምልባሱ ምሑራት ክትኰኑ እንተዘይ-ኣድልዩኩም። 
ዝተኣዘዙልኩም መድሃኒታት ከይከፈልኩም ብቐጥታ ምስትላም ኣልክህሉን እዩ፤ ን ቤት-
መድሃኒት/ፋርማሲ ንከስተልሙኹም ዝቕጽሉዎ ምኻኖምን ዘይምዃኖምን ኣጻርዩ ኢኹም።  
ነቶም ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለኩም ናብ ድኳናትን ቤት-መድሃኒታትን ንምምላስ 
እትስከፉ፡ ከባብያዊ ደገፍ ድሉ’ዊ ኣሎ። 

ብሓፈሽኡ፡ መጠን ናይ’ቲ እትገብሩዎ ማሕበራዊ ምውሳኣት ክትቅዩስዎ ትምከሩ ኣለኹም። 
ምስ ዘይኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንክትራኸቡ ሕጊ ምስ ኣፍቀደልኩም፡ ኣብ ደገ እንተድኣ 
ተራኺብኩም እዩ ዝተሓተ ስግኣት መልከፍቲ ናይ ኮቪድ-19  ዘለዎ።  
ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ካልኦት ንክትራኸቡ ምስ ተፈቕደ፡ ፍኒስትራ ብምኽፋት ነቲ ስፍራ 
ኣጸቢቑ ኣየር ከምዝኣትዎ ግበሩ ኢኹም።  

ንኣዝዩ ኣገዳሲ ጕዳይ እንተዘይኰይኑ ንኸይትጕዓዙ ትምከሩ ኣለኹም፡ ኣብ ህዝባውያን 
መጕዓዝያታት ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ኢኹም፡ ምርሕሓቕ ኣዘውትሩን ናይ ገጽ መሸፈኒ’ውን 
ኩሉ እዋን ልበሱን ኢኹም፡ ካብ ምልባሱ ምሑራት ክትኰኑ እንተዘይ-ኣድልዩኩም።

ንዘድልዩኹም ክንክናትን ደገፍፋትን ምርካብ ቀጽሉዎም፡ እዚ ማለት ድማ እቶም ንቡራት 
ናይ ሆስፒታልን ናይ ክንክንን ቈጸራታት ዘካተተ እዮ። 

ኩሎም ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም 16 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ 
ሰባት ንኽታበት ብቑዓት እዮም። እንተድኣ ቀዳማይ ክትባት ከይወሰድኩም ሃሊኹም፡  
ናብ 119 ደዊልኩም ወይ ብ ኢንተርነት ኣብ www.nhs.uk/covid-vaccination ብምውካስ ንቘጸራ 
ተመዝገቡ።  

ምኽሪ ንልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎምም 
ሰባት ካብ 1 ሚያዝያ 2021 ዝጅምር

Online ኢንተርነት Phone ቴለፎን SignLive Directory ናይ ምልክት ቋንቋ Text Number ቴክስት 

እንተድኣ ሓገዝ ደሊኹም፡ በዚ ዝስዕብ ተራኸቡና:

leeds.gov.uk/shielding 0113 376 0330 07480632471Select LCC Covid19
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እንተኽኢልኩም ካብ ገዛ ስርሑ። እንንተድኣ ካብ ገዛ ክትሰርሑ ዘይክኢልኩም ግን ናብ 
ቦታ ስራሕኩም ተመለሱ።
ንኣስራሒኹም ኣስጋእነትኩም ዝንክየሉ ኵነታት ንኽጣጥሕ ክትዛረቡዎ ይግባእ። እንተድኣ 
ኣማራጺ መሰናድኦ ክግበር ዘይተኻእለ ግን፡ ኣስራሒኹም ግዜያዊ ዕረፍቲ ካብ ስራሕ 
(furlough) ክህበኩም ይኽእል ይኸውን እዩ።

ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም ቈልዑ ካብ 1 ሚያዝያ 2021 ንትምህርቲ ክወፍሩን፡ 
ንዝግበረሎም ናይ ኣስጋእነቶም ግምገማ ክኽተሉን ይግባእ።
ምስ ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም ዝቕመጡ ቈልዑ ንትምህርቲ ክወፍሩ ይግባእ። 

ብዝተኻእለ መጠን ኢንተርነታዊ ሸመታ ክትጥቀሙ ትምከሩ ኣሎኹም። ቅድሚያ ዝወሃቦም 
መደባት ኢንተርነታዊ ሸመታ እውን ኣለዉኹም።
እንተድኣ ብኣካል ክትከዱ ደሊኹም፡ ኣብ’ቲ ጽምው ዝበለሉ እዋናት ኪዱ፡ ናይ ገጽ 
መሸፈኒ ድማ ኩሉ ግዜ ልበሱዎ፡ ካብ ምልባሱ ምሑራት ክትኰኑ እንተዘይ-ኣድልዩኩም። 
ዝተኣዘዙልኩም መድሃኒታት ከይከፈልኩም ብቐጥታ ምስትላም ኣልክህሉን እዩ፤ ን ቤት-
መድሃኒት/ፋርማሲ ንከስተልሙኹም ዝቕጽሉዎ ምኻኖምን ዘይምዃኖምን ኣጻርዩ ኢኹም።  
ነቶም ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለኩም ናብ ድኳናትን ቤት-መድሃኒታትን ንምምላስ 
እትስከፉ፡ ከባብያዊ ደገፍ ድሉ’ዊ ኣሎ። 

ብሓፈሽኡ፡ መጠን ናይ’ቲ እትገብሩዎ ማሕበራዊ ምውሳኣት ክትቅዩስዎ ትምከሩ ኣለኹም። 
ምስ ዘይኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንክትራኸቡ ሕጊ ምስ ኣፍቀደልኩም፡ ኣብ ደገ እንተድኣ 
ተራኺብኩም እዩ ዝተሓተ ስግኣት መልከፍቲ ናይ ኮቪድ-19  ዘለዎ።  
ኣብ ውሽጢ ገዛ ምስ ካልኦት ንክትራኸቡ ምስ ተፈቕደ፡ ፍኒስትራ ብምኽፋት ነቲ ስፍራ 
ኣጸቢቑ ኣየር ከምዝኣትዎ ግበሩ ኢኹም።  

ንኣዝዩ ኣገዳሲ ጕዳይ እንተዘይኰይኑ ንኸይትጕዓዙ ትምከሩ ኣለኹም፡ ኣብ ህዝባውያን 
መጕዓዝያታት ልዑል ጥንቃቐ ግበሩ ኢኹም፡ ምርሕሓቕ ኣዘውትሩን ናይ ገጽ መሸፈኒ’ውን 
ኩሉ እዋን ልበሱን ኢኹም፡ ካብ ምልባሱ ምሑራት ክትኰኑ እንተዘይ-ኣድልዩኩም።

ንዘድልዩኹም ክንክናትን ደገፍፋትን ምርካብ ቀጽሉዎም፡ እዚ ማለት ድማ እቶም ንቡራት 
ናይ ሆስፒታልን ናይ ክንክንን ቈጸራታት ዘካተተ እዮ። 

ኩሎም ልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎም 16 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ 
ሰባት ንኽታበት ብቑዓት እዮም። እንተድኣ ቀዳማይ ክትባት ከይወሰድኩም ሃሊኹም፡  
ናብ 119 ደዊልኩም ወይ ብ ኢንተርነት ኣብ www.nhs.uk/covid-vaccination ብምውካስ ንቘጸራ 
ተመዝገቡ።  

ምኽሪ ንልዑል ጥዕናዊ ተነቃፍነት ዘለዎምም 
ሰባት ካብ 1 ሚያዝያ 2021 ዝጅምር

Online ኢንተርነት Phone ቴለፎን SignLive Directory ናይ ምልክት ቋንቋ Text Number ቴክስት 

እንተድኣ ሓገዝ ደሊኹም፡ በዚ ዝስዕብ ተራኸቡና:

leeds.gov.uk/shielding 0113 376 0330 07480632471Select LCC Covid19
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