
ምጥፋእ 
ድዱዕ



ምክልኻል
ጽሩይን ጽፉፍን ገዛ ምህላው፡ እቲ ኽንገብሮ ዘሎና ናይ መጀመርታ ነገር እዩ፣ እዚ ድማ ንድዱዕ ዚኸውን ምንጪታት 
ምግቢ ምውጋድ እዩ። ዝረስሐ ብያትታት ቀልጢፍኩም ብምጽራይ፡ ኲሉ ነገር ብጽሬት ሓዝዎ። ምግብን ድሩቕ 
ነገራትን ብውሑስ መገዲ ኣብ ዝተዓሸገ መትሓዚታት ዓቕቡ። ንእንዳ-ጐሓፍ ኲሉ ግዜ ጉሓፉን ምግቢ እንስሳ ገዛ 
ንነዊሕ ግዜ ከምዚጸንሕ ኣይትግበሩን። ርሑስ ቦታታት ኣብ ገዛኹም ከይህሉ ብጥንቃቐ ተኸታተሉ፣ ምኽንያቱ፡ ድዱዕ 
ኣብ ከምዚ ቦታ ስለዝባዝሑ እዩ። 

ቅድሚ ምጥፋእ ድዱዕ
ድዱዕ፡ ንኸተጥፍኦም ከቢድ እዩ። ንዐኦም ኣብ ምጥፋእ ንኽትዕወቱ ድማ ንስኹም ከም ተቐማጢ ናይቲ ገዛ፡ ገለ 
ምድላዋት ኽትገብሩ የድልየኩም። 

ድዱዕ፡ በላዒ ኲሉ ነገር’ዩ
ኣሽሓት ዓይነት ዝተፈላለዩ ዓሌት ድዱዕ ኣለዉ። እቲ ኣብ ስዊድን ኣዝዩ ግኑን ዝኾነ ዓሌት ድዱዕ ግን 
ናይ ጀርመን ድዱዕ እዩ። ሕብሩ፡ ሃሳስ ሓመዳዊ ኮይኑ፡ ካብ ዓሰርተ ክሳዕ ዓሰርተ-ሓሙሽተ ሚሊ ሜትሮ 
ንውሓት ዘለዎ እዩ። ኣብ ማእከል ርእሱ ድማ ሃሳስ ሽራጥ ኣለዎ። 

ከም መትከል፡ ድዱዕ፡ ክረኽቦ ንዝኽኣለ ኲሉ ነገር ዚበልዕ እዩ። ቆርበት፡ ወረቐትን ሻሙናን ከይተረፈ 
ከም ምግቢ ኪበልዕ ዚኽእል እዩ። ኣብ ግዜ ለይቲ፡ ኣዝዩ ንቑሕ እዩ፣ ኣዝዩ ሳሕቲ ግዜ እኳ እንተኾነ፡ 
ኪነፍር ድማ ይኽእል እዩ። 

 ንዂሉ ቦታታት ከብሒ ጥርሑ ከምዚኸውን ብምግባር፡  
 ምሉእ ብምሉእ ከምዚነቅጽ ግበሩ።

 ልዕሊ ባንኮ፣ ከብሒ መጽሓፍትን ውሽጢ ከብሒ  
 ኣቑሑን ኣንቅጹ።

 ንመትሓዚ ረስሓት ቀልጢፍኩም ከምዚጸሪ ግበሩ።  ኣብ ትሕቲ ባስካ ንዘሎ ቦታ ኣጽርዩን ከምዚነቅጽ  
 ግበሩን።

 ንመጻረዪ ንፋስ (fan filter) ዜጠቓልል  
 ንዂሉ ብምልኣት ኣጽርዩ።

ንመኸሸኒ (ኩከር) ስሒብኩም ብምውጻእ፡ ንድሕሪኡ 
ክፋል ኣጽርይዎ፣ እቲ ዝግበር መከላኸሊ ባልዕ ክሳዕ 
ዚውዳእ፡ ከምቲ ተሳሒቡ ዘለዎ ከየእተኽሙዎ ጽንሑ።



መስርሕ ምጥፋእ ድዱዕ
ድዱዕ ኣብ ገዛ ከምዘለዉ ኣብ ዝፈለጥናሉ እዋን፡ ብመቆጻጸሪ (control stations) ዚጽዋዕ ኣብ ማእከሉ ዜጣብቅ 
ሸሪጥ ዘለዎ ዝዕጸፍ መጻወድያ ወረቐት ንገብረሉ። ኣብቲ መጣበቒ ሸሪጥ፡ ንድዱዕ ዚስሕብ መርዛም ዘይኮነ ከሚካዊ 
ባእታ (ፈሮሞን) ኣሎ።

ድሕሪ ሰሙን፡ ነቲ ወረቐት መጻወድያ ንፍትሾ፣ ድዱዕ ኣብኡ እንተተረኺቡ፡ መስርሕ ምጥፋእ ድዱዕ ንጅምር። 
ቅድሚ ምጥፋእና ግን እቲ ዝበለጸ መጥፍኢ ኣገባብን ባእታን እንታይ ምዃኑ ንምውሳን፡ መርመራ ናይቲ ዚስዕብ 
ጉድኣት ኲሉ ግዜ ነካይድ ኢና። 

ንነዊሕ-ግዜ ዚጸንሕ መጥፍኢ ባልዕ ንጥቀም እኳ እንተኾንና፡ እቲ መስርሕ ምጥፋእ ግን ውሑዳት ደቓይቕ 
ጥራይ’ዩ ዚወስድ። ከም ኣማራጺ ናይ ከሚካዊ መጥፍኢ፡ ኣብ ጸበብቲ ነዃላትን መለጋግቦ መንደቕን ምድሪ-ቤትን፡ 
ንኣከባቢ ዚጥዕምን መርዛም ዘይኮይነን ሓሪጭ ምግባር እዩ። እቲ ሓሪጭ፡ ንቆርበት ድዱዕ ከምዚነቅጽ ይገብር፣ 
ድሕሪኡ ድማ ንድዱዕ ይቐትሎ።  

ዝኾነ ሰብ፡ እቲ መስርሕ ምጥፋእ ምስተኻየደ፡ ድሕሪ ኣርባዕተ ሰዓታት ናብቲ ክፍሊ ኪኣቱ ይኽእል እኳ እንተኾነ፡ 
ኣብ ጐኑ ዘሎ ክፍልታት ክጸንሕ ግን ይከኣል እዩ። ጥኑሳት፣ ቁጥዐ ኣካላት ዘለዎም ሰባትን ትሕቲ ሰለስተ ዓመት 
ዝዕድሚኦም ቆልዑን፡ ካብቲ መስርሕ ምጥፋእ ዝተገብረሉ ግዜ ቅድሚ 24 ሰዓታት ናብቲ መድሃኒት ዝተገብረሉ 
ቦታታት ክኣትዉ ኣይግባእን። 

ኲሎም ድዱዕ ምሉእ ብምሉእ ቅድሚ ምጥፍኦም፡ ሓያለ ሳምንታት ኪወስድ ይኽእል እዩ፣ ኣብ ከቢድ ኲነታት 
ድማ እቲ መስርሕ ምጥፋእ፡ ከምዚደጋገም ኪግበር ይከኣል እዩ። 

ድሕሪ መስርሕ ምጥፋእ 
 ብምልኣት ኣጽርይዎ።

 ብንፋስ ብጥንቃቐን ኲሉ ግዜን ስሓብዎ (ቫኲም ግበርዎ)።

 ንምድሪ-ቤት ወይ ጣውላ ምድሪ-ቤት ንኣርባዕተ ሳምንታት ዚኸውን ግዜ ኣይትሕጸብዎ፣ ቅድሚኡ ምስትሓጽብዎ፡  
 ነቲ ዝተገብረ ፈውሲ ባልዕ ከምዚጠፍእ ይገብሮ።

 ረሳሕ ብያትታት ኣይትሕደጉ፣ ኲሉ ግዜ ሕጸብዎ።

 ኣብ ዝኾነ ቦታ ምግቢ ገዲፍኩም ኣይትኺዱ።

 ንመትሓዚ ጐሓፍ ኲሉ ግዜ ጉሓፍዎ።

ምግብን ድሩቕ ነገራትን ብውሑስ መገዲ ኣብ 
ዝተዓሸገ መትሓዚታት ዓቕቡ።

 ተረፍ ምግቢ ዝሓዘ ብያትታት ኣብ ባስካ  
 ኣይትሕደጉ፣ ኲሉ ግዜ ድማ ሕጸብዎ።

ድዱዕ፡ ምግቢ ዝረኽብሉ ዝኾነ ነገር ካብ ምግዳፍ 
ተቖጠቡ። ምግቢ ይኹን ባኒ ብፍጹም ኣይትግደፉ።

ብሰበ-መዚ ስዊድን ዝተፈተነን ዝተፈቕደሉን 
ፈውሲ ባልዓት ጥራይ ኢና እንጥቀም።

እቶም ኣገልግሎት ዝህቡ ሰራሕተኛታትና ድማ 
ብሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ድሕነትን ዝሰልጠኑን 
ፍቓድ ስራሕ ዝረኸቡን እዮም።
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ሓጺር ሓቅታት ብዛዕባ ድዱዕ
ድዱዕ፡ ብኸመይ ናብ ገዛይ ይመጹ?
ምግዕዓዝ ምግቢ፡ ኲሉ ግዜ ሓደገኛ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ወጻኢ ሃገር ካብ ዝገበርክሙዎ ጉዕዞ ወይ ኣብ 
ከባቢኹም ካብ ዘሎ ቤት-ምግቢ ዘምጻእክሙዎ ምግቢ ኪኸውን ይኽእል ኣዩ። ድዱዕ፡ ከም ቀማማት፣ 
ሓሪጭን ሩዝን ኣብ ዝኣመሰለ ደረቕ ነገራት ይባዛሕ።
ድዱዕ፡ ቀልጢፉ ይባዛሕ፣ ድዱዕ ከምዘሎ ቀልጢፍኩም ምስእትፈልጡ፡ ነቲ ኣብ ገዛኹም ከምጽኦ 
ዝኽእል ሓደጋ ከምዚጐድል ትገብርዎ።

ድዱዕ፡ ኣብ ገዛ ከምዘለዉ ብኸመይ እፈልጥ?
ድዱዕ፡ ከምዘለዉ ክትፈልጥ ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ብርሃን ስለዝጸልኡን፡ ኣብ ግዜ 
ለይቲ ንቑሓት ስለዝኾኑን እዮም። ድዱዕ ከምዘለዉ ድማ ኲሉ ግዜ ብሕማቕ ሽታኦም ወይ ዝሞቱ 
ድዱዕ ብምርኣይ፡ ከምኡውን ብቀልቀሎም ክፍለጥ ይከኣል። ድዱዕ፡ ንኺባዝሑ ንኣብነት ኣብ ድሕሪት 
ክፋል ፍሪጅ ወይ መብረዲ/ፍሪዘር ወይ ድማ ኣብ ድሕሪ መኸሸኒ/ኲከር ዝኣመሰለ ሙቐት ዘለዎ ቦታታት 
ክኾኑ ኲሉ ግዜ ይደልዩ። ኣብ ገዛኹም ድዱዕ ኣሎኒ ኢልኩም ትጥርጥሩ እንተዄንኩም፡ ኣብዚ 
ቦታታት’ዚ መብዛሕቱ ግዜ ክትረኽብዎም ኢኹም። 

ድዱዕ፡ ጀርምታት የመሓላልፉ ድዮም?
ድዱዕ፡ ረስኒ ፌራ (ሳልሞነላ)፣ ወይቦ ከምኡውን ሕማም ቆርበት (staphylococcus aureus) 
ዝኣመሰሉ ብ“ድሕረ-መጥባሕታዊ ረኽስታት” ዝጽውዑ ቫይረሳትን ባክተርያታትን ከላብዑ ይኽእሉ እዮም። 
እቲ ድዱዕ ዘውጽኦ ሕማቕ ዝጨንኡ ቀልቀል፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ቁጥዐ ኣካላት ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ብኸመይ አጥፍኦም?
ድዱዕ ሓንሳእ ምስመጹ ንኸተጥፍኦም ከቢድ ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ንኸተጥፋኦም ግን ይከኣል እዩ። 
ዝተፈላለየ ዓይነት መጥፍኢ ድዱዕ ክንህበኩም ንኽእል ኢና። ነቲ ዘለኩም ፍሉይ ኲነታት እቲ ኣዝዩ 
ዝሰማማዕ ኣገባብ እንታይ ምዃኑ ንምውሳን ምሳኹም ብሓደ ብምዃን ክንሰርሕ ኢና። ተጠቒዐ ኣለኹ 
ኢልኩም ትጥርጥሩ እንተዄንኩም ወይ ብዛዕባ ካልኦት ባልዓት ዚምልከት ሕቶታት እንተልይኩም፡ ንዓና 
ተወከሱና። 


