
ሚኒስትሪ  መንግስቲ  ባየርን Bayerisches Staatsministerium für 
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ሚኒስትሪ  መንግስቲ  ባየርን Bayerisches Staatsministerium für 
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መምርሒ  ፡  ን ጥን ቁቕ  ኣ ተሓሕዛ  ምግብና ዝምልከት፡ ፡  

ኣብ እዋን  ሕዝባዊ በዓላትን  ተመሳሳሊ ኣኼባታትን  ነ ጻ  ኣ ገ ልግሎት ምግብና  ን ዘ ሳ ስዩ  ኣ ካላት።  ምግብናን  

ኣ ተሓሕዝኡን  ብዝምልከት ስለምንታይ ፍሉይ ጥንቃቐ  የ ድሊ ? 

ዘይቅርዑይ ምስሳይ መግቢ፡ ኣብ ኣተሓሕዛ ምግብና ብftሕ ጊዜ ሃሳዪ ሕማም ኣብ ርእሲ ምውራዱ፡ 

ብዝያዳ ድማ ኣብ ልዕሊ ህጻናትን ሽማግለታትን ናይ ሂወት ጠንቂ ftftውን ዝኽእል ሓደጋ የስዕብ፡፡ ኣብ 

ከምዚ ዝበለ ናይ ምስሳይ መግቢ ኩነታት ፡ እቲ ሕማም ኣብ እኩባት ማለት፡ ኣብ ቃልዕ ጽርግያ ኣብ 

ዝካየድ ሕዝባዊ በዓላትን ፡ ናይ ማሕበር ፈስታታትን ካልእ ከምኡ ዝኣምሰለ ኣኼባታትን ምስ ዝወርድ፡ 

ብftሓት ሰባት ብቁልጡፍ ftልከፉ ይኽእሉ ፡፡ እዚ ጽሑፍ እዚ ሓፈttዊ መምርሒ ናይ ሓደ ተነቃፊ 

ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣገባብ ምስሳይ መግቢ ዝምልከት ኮይኑ ፡ እኩባት ሰባት ብሓባር ኮይኖም ብዘይስftፍታ 

ንዝምገብዎ መግብን መስተን ንከስተማቕሩ   ይሕግዝ። 

 
 
 

ዝኾነ  ይኹን  ኣ ፍራይ መግቢ ወይ ነ ጋዳይ ወይውን  ኣብ መጓዓዝያ  መግቢ ዝዋሳእ  ኣ ካል፡  ብስቪላዊን  ገ በናውን  ሕጊ  

መሰረት ስርሑ ብግቡእ  ከካይድ ይግባእ።  

 

ብከላ  መግቢ ዝበዝሕ እዋናት ኣ በይ ይርአ  ? 

 
ኣብ ገለ ፍሉያት ዓይነት መግቢታት ናይ ብከላ ጠንቂ ዝኾኑ ባftተሪያ ብብዝሒ ዝፋረዩ ኮይኖም ንሳቶም 

ድማ ፡ 

 ስጋታትን ናይ ደርሁ ስጋን ውጽኢታቶምን    ፡ 

 ጸባን ናይ ጸባ  ውጽኢታትን፡ 

 እንቋቕሖን ብእንቋቕሖ ዝተሰርሓ መግብን (ብዝያዳ ኳ ዘይበሰለ እንቃቅሖን)፡ 

 ዝተጠብሰ መግቢ ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጡ ግን ብግቡእ ዘይበሰለን ዘይሞቐን መግቢ ዝተወተፎ 

(ንኣብነት ቶርታ ) ወይ ድማ ዝልከ ፡ 

 ዓሳን ፡ ሽሪንፕን፡  ልምሉማት ዓሳታትን፡  (ፍሩታ ዲ ማረን)  ከምኡድማ ውጽኢታቱን 

 በብዓይነቱ  ጀላቲን  ፡  ውጺኢታቱን  ፡ 

 ኬft ፡ፍሩታሳላጣ፡ ድንሽ ሳላጣ ፡ ማሪናደ  ማዮነዘን  ስጎን ፡ 

 ፈልስታትን፡  ከይበሰለ  ዝቑርጠም  ብቁልትን፡ ጥረምረን ውጽኢቱን ፡ 
 
 

 
ናይ ስ ነ  መግቢ ብከላ  ብftመይ ftትከላ ftል ትኽእል ? 

 

ኣብ እዋን በዓላት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ምስ ምስሳይ መግቢ ምትእስሳር ምስዝህልወካ ፡(ንኣብነት 

ምቅራብ ፋርኬታን ሸሓንን) ዓቢ ሓላፍነት ናይ ኣጋይሽ ስለትሽከም፡ ነዚ ዝስዕብ መምርሒ ናይ ftንftን 

ጥዕና ኣጥቢቅካ ሓሉ ። 

 
 

 
ኣብ መንጎ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ስራሕ እገዳን ሓፈttዊ መምርሒ ናይ ftንftን ጥዕናን ስነምግብን ዝምልከት 

ንጹር ፍልልይ ከምዘሎ ምፍላጥ የድሊ ። 



ሕጋዊ ናይ ስራሕ እገ ዳ 

ሓደ ሰብ፡ 

 ኣብ ትሕቲ፡ ሕftምናዊ ኣገልግሎት፡   ሕማም ከስዐን መዓናጡን  (ተላግቢ   ሕማም  ውጽኣትን ፡ 

ቀለሽለሽ ምባልን ፡ ተምላስን ረስንን )  ምስዝርከብ፡ 

 ቲፎ ወይ ፌራ፡ 

 ናይ ሂፓቲቲስ ቫይረስ ኣ ወይ ኢ (ሕማም ጸሊም ከብዲ )፡ 

 ዝተኣፈፈ ቁስሊ ወይ ሕማም ቆርበት ዘለዎብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ፡ ባftተርያ ምልባዕን፡ ምብካል 

መግቢን ስለዘስዕብ፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሰባት ናይ ምልባዕን ተftእሎ ስለዘftትል፣ 

 
ብመሰረት ሕጊ ምftልኻል እፉፍታ፣ ካብ ውልቃዊ መንበሪ ቦታኡ ወጻኢ ftንቀሳቀስ ኣይፍቀደሉን። 

ምልftታት ናይ እዚ ምስዝረኣ ፡ ጥርጣሬታት ጥራይ ውን እኹል ኮይኑ ፡ ብሓኪም ዝተረጋገጸ ኽከውን 

ኣገዳስነት የብሉን። 

ካብዚ ፈሊኻ ዘይረአ ድማ፡ ሓደ ሰብ ወይ ሰባት፡ ናይ ቀልቀል መርመራ ድሕሪ ምftያድ ፡ናይ ብከላ 

መግቢ፡ ከምኒ ሳልሞኔል ሸገሊ (ኣኤስኢሲ ) ወይውን ናይ ኮሌራ ፈርፈር  ባftተሪያ ምስዝርከቦ፡ 

ወላውን ርኡይ ምልftታት ብደገ ዘይፍለጥ እንተዘይብሉ፡ እዚ መምርሕ እዚ ይምልከቶ እዩ፡፡( ተሰካሚ 

ቫይረስ  ኬርየር ) 

 

ኣብ ልዕ ለኡ ውን ፡  ናይዘ ን  ዝስዕ ባ  ሕማም ምልftት ምስዝህሉ፡  ብዝያዳኳ እቲ ሕማም ፡  ካብ ወጻኢ ሃ ገ ር  ድሕሪ ምምላስ 

ምስዘጋጥም፡  

 

  ውጽኣት ካብ ftልተ ጊዜ ንላዕሊ ንመዓልቲ ምስዝftውንን፡ ተምላስን ዕውልዕውል ምባልን ረስንን 

ምስዝህሉ ፡ 

 ብርቱዕ ረስኒን ፡ ከቢድ ናይ ርእሲን፡ ናይ ከብዲን፡ ናይ ቅርጥማትን ሕማም፡ ከምኡ ድማ፡ 

ድርቀትን፡ ምልftታት ናይ ቲፎን ፌራን ብምዃኑ፡ 

 ምብጫው ቆርበትን፡ ቱካዕ ቱካዕ ወይውን ቦግቦግ እንተልዩዎን፡  ምልftት ናይ ቫይረስ ሂፒታትስ 

ብምዃኑ፡ 

 ቁስልን፡ ሃህ ዝበለ ቆርበትን፡ ቀይሕን መጥላዕላዕ ዝበለን ጥሉሉን ሓባጥን ምስዝftውን፡ እዘን ናይ 

ሕማም ምልftታት እዚኤን ምዝቕልቀላ፡ ብዘይ ወዓል ሕደር ሓኪም ተረኣ። 

ኣ ገ ዳሲ መምርሒ ናይ ftን ftን  ጥዕ ና ፡  ንምስሳይ መግቢ ዝምልከት 

 ቅድሚ ስራሕ ምጅማርካ ኣብ ኣጻብዕካ ዝርከብ ቀለቤትን በናጅርን ሽልማትን እለዮ 

 ቅድሚ ኣብ ስራሕ ምእታውካ ከምኡውን ነፍሲ ወከፍ ጊዜ ሽቃቅ ተጠቂምካ ድሕሪ ምውጻእ 

ኣእዳውካ ብደምቢ ተሕጸብ፡ ፈሳሲ ሳሙናን ማይን ተጠቂምካ-ደርቢ መንቀጺን ተጠቀም 

 ጽሩይ ftዳን ተftደን (ቆቡዕ መሸፈኒ ወዘተ…) 

 ኣብ ልዕሊ መግቢ ኣይትስዓል እጥሾ ኣይትበል ኣይትናፈጥ 

 ንእሽተይ ቁስሊ ኣብ ኢድ ወይ ኣብ ኣጻብዕ ምስዝህሉ ብጽሩይን ማይ ዘየሕልፍን ፕላስተር ሸፍኖ 

 መግቢ ኣብ እትዕድለሉ ጊዜ ብኢድካ ኣይትተናኽፍ ንዕዑ ዘገልግል መሳርሒ ተጠቀም (ንኣብነት 

ፍርኬታ መንቀርቀር ስጋ). 
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