
 

 

 
 
 
 
በኮሮና  ቫይረስ (ኮቪድ_19) በሽታ የተያዙ ተጨማሪ ሰዎች መገኘታቸውን ሇማሳወቅ  

የተሰጠ መግሇጫ 
 

መጋቢት 3/2012 ዓ.ም የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ  የተያዘ ሰው በሀገራችን ከተገኘ 

ወዱህ  በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አራት (4) ተጨማሪ ሰዎች በመገኘታቸው በአጠቃላይ 

በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች  ቁጥር አስራ ስድስት (16) ዯርሷል፡፡ የታማሚዎች ዝርዝር 

ሁኔታ፡- 

 

ታማሚ 1፡ የ72 ዓመት ሞሪሸሳዊ    ሲሆኑ መጋቢት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ከኮንጎ ብራዛቪል 

የተመሇሱ ናቸው፡፡ መጋቢት 13፣2012 ዓ.ም ወዯ ጤና ተቋም የሄደ ሲሆን ተቋሙም 

ሇኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ሪፖርት በማዯረጉ በተዯረገላቸው የላብራቶሪ 

ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡ ታማሚውም በሇይቶ ማከሚያ ውስጥ 

የህክምና ክትትል እየተዯረገላቸው ይገኛል፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ  ከታማሚው  ጋር 

ግንኙነት የነበራቸው 6 ሰዎች  በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ ጋር ግንኙነት 

የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን  የማጣራት ሂዯት እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 

 

ታማሚ 2፡ የ61 ዓመት  የአዲማ  ከተማ ነዋሪ የሆኑ ኢትዮጵያዊ ናቸው፡፡ ከታማሚው 

በተገኘው መረጃ መሠረት ግሇሰቡ የውጭ የጉዞ ታሪክ ባይኖራቸውም  በስራ ባህሪያቸው 

ምክንያት ከአንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ጋር ግንኙነት ነበራቸዉ፡፡  ግሇሰቡ መጋቢት 9 ቀን 

2012 ዓ.ም የህመም ስሜት ሲሰማቸው ራሳቻውን አግልሇው እንዯቆዩና መጋቢት 

16፣2012 ዓ.ም ወዯ ጤና ተቋም የሄደ ሲሆን ተቋሙም ሪፖርት ባዯረገው መሰረት 

በላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል፡፡  በአሁኑ ወቅት ታማሚው በሇይቶ 

ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተዯረገላቸው ይገኛል፡፡ ከዚሁ ጋር በተያያዘ  

ከታማሚው  ጋር ግንኙነት የነበራቸው 24 ሰዎች   በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ 

ጋር  ግንኙነት የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን የማጣራት ሂዯት እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 

 

ታማሚ 3፡ የ28 ዓመት ኢትዮጵያዊት ስትሆን  የመጨረሻ ጉዞዋም መጋቢት 12፣ 2012 

ዓ.ም እስራኤል ሀገር ዯርሳ የተመሇሰች ናት፡፡ ግሇሰቧም በቀን 16፣ 2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ 

የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት በተዯረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዙዋ 

ተረጋግጧል፡፡ በአሁኑ ወቅት  

 



 

 

 

 

 

 

ታማሚዋ በሇይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተዯረገላት ይገኛል፡፡ ከታማሚዋ 

ጋር ግንኙነት የነበራቸው 7 ሰዎች  በክትትል ላይ የሚገኙ ሲሆን ከነሱ ጋር  ግንኙነት 

የነበራቸው ሌሎች ሰዎችን ማጣራት ሂዯት እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 

 

ታማሚ 4፡ የ24 ዓመት ኢትዮጵያዊት ስትሆን የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላት 

ቢሆንም የበሽታው ምልክት ከታየባቸው ሰዎች ጋር የነበራት ግንኙነት እየተጣራ 

መሆኑ እና ግሇሰቧም በቀን 17፣ 2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 

በተዯረገላት የላብራቶሪ ምርመራ በቫይረሱ መያዙዋ ተረጋግጧል፡ በአሁኑ ወቅት ታማሚዋ 

በሇይቶ ማከሚያ ውስጥ የህክምና ክትትል እየተዯረገላት ይገኛል፡፡  

 

በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እስከ አሁን 718 

የላቦራቶሪ ምርመራ የተዯረገ ሲሆን 33ቱ በ24 ሰዓት ( መጋቢት 17 ጥዋት 1፡00 

ሰዓት እስከ መጋቢት 18 ጥዋት 1፡00 ሰዓት) ውስጥ የተከናወነ ነው፡፡ 

 

ሇተጨማሪ መረጃ በነፃ የስልክ መስመር 8335 ወይም በ952 ወይም በመዯበኛ የስልክ ቁጥር 
0118276796 ወይም በኢሜል አድራሻችን ephieoc@gmail.com በመጠቀም ማግኘት 
ይቻላል፡ 

ዶ/ር ሊያ ታዯሰ 

የጤና ሚኒስትር 

መጋቢት 18 ፣ 2012 ዓ.ም 
 
 
 
 
 
 


