
ሞንትጎመሪ ካውንቲ

1ሀ 1ለ 1ሐ

1 ኛ ዙር 2 ኛ ዙር 3 ኛ ዙር

 ደረጃ  1
ዕድሜያቸው ከ 75 ዓመት 
በላይ የሆኑ አዋቂዎች

 ደረጃ  2
የህዝብ ትራንስፖርት 
ሰራተኞች (ለምሳሌ ለአረጋውያን እና 
ለአካል ጉዳተኞች መጓጓዣ) 

የትምህርት ዘርፍ 
(መምህራን እና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች)

 የሕፃናት እንክብካቤ ሰራተኞች
 የምግብ እና የግብርና ሰራተኞች
 የፖስታ አገልግሎት ሠራተኞች
 የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ ሠራተኞች
 እየጨመረ የሚሄድ የአካል ስንኩልነት 
ግለሰቦች
 የቤት እጦት ያጋጥማቸው ግለሰቦች 
 በማቆያ ማእከል ውስጥ ያሉ ግለሰቦች

 ደረጃ  3
ማኑፋክቸሪንግ (የፋብሪካ) 
ሠራተኞች

የፊት መስመር አስፈላጊ ሠራተኞች ለህብረተሰቡ ሥራ 
አስፈላጊ የሆኑ ሥራዎችን የሚይዙ እና ኮቪድ-19 
ላላቸው ግለሰቦች፡ የሙያ ተጋላጭነት ሊኖራቸው 
ለሚችልና የፊት ለፊት አስፈላጊ ሠራተኞች  ንዑስ 
ክፍል፧ ከቤት ሆነው መሥራት ለማይችሉ እና 
ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ ለማይችሉ  ከፍተኛ 
ተጋላጭነት አላቸው ፡፡

 ደረጃ 1
የሆስፒታል ሠራተኞች
(በቀጥታ ለሆስፒታሎች የተሰጠ ክትባት)

የነርሶች ቤቶች 
(ሠራተኞች እና ነዋሪዎች) * 

እየጨመረ የሚሄድ የአካል 
ስንኩልነት አስተዳደር የጋራ 
ቤቶች* 

የሚደገፉ ነዋሪዎች ተቋማት* 
የማገገሚያ መኖሪያ ፕሮግራሞች

የሆስፒታል ስርዓቶች በሆስፒታል ላይ ለተመሰረቱ የጤና 
እንክብካቤ ሰራተኞች ክትባቱን ለማስተዳደር ሃላፊነት 
አለባቸው ፡፡ የሲዲሲ ፋርማሲ አጋርነት ተሰባስበዉ 
በሚገኙ የመኖሪያ ተቋማት ውስጥ የክትባት ስርጭትን 
እና አስተዳደርን በማስተባበር ላይ ይገኛል ፡፡ 
* ከ ሲቪኤስ / ዎልግሪን ጋር በመተባበር ክትባት መስጠት

ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቡድኖች

 ደረጃ 2
ኢ.ኤም.ኤስ. 
ከታቢዎች 
(ኤል.ኤች.ዲ. ፣ የትምህርት ቤት ነርስ ፣ ወዘተ) 
የምርመራ ጣቢያዎች 
(መርማሪዎች / በቦታው መዝጋቢዎች) 
የህዝብ ጤና (የኮቪድ ምላሽ) 

የድንገተኛ እንክብካቤ 
የመጀመሪያ ደረጃ እንክብካቤ

በኮቪድ-19   ወረርሽኝ መያዛቸው ለታወቁ ግለሰቦች 
በተደጋጋሚ ከሚጋለጡ ሕዝቦች እስከ  እና/ወይም 
በኮቪድ-19 ጊዜ ለሕዝብ ጤና እና ለጤና አጠባበቅ 
ሥርዓቶች አስፈላጊ የሆኑ አገልግሎቶችን ለሚሰጡ ፡፡ 
ከቤት መሥራት የማይችሉ እና ማህበራዊ ርቀትን 
መጠበቅ የማይችሉ ሰዎችን ያጠቃልላል ፡፡

 ደረጃ  3
የጥርስ ህክምናዎች
ፋርማሲስቶች
ሌሎች የጤና እንክብካቤ 
ባለሞያዎች (ለምሳሌ ፣ የተመላላሽ 
ታካሚ ስፔሻሊስቶች ፣ የአይን ህክምና

ባለሙያዎች ፣ የአካል ህክምና ባለሙያዎች ፣ 
የፖዲያትሪስቶች ፣ የማህበረሰብ ጤና ሰራተኞች ፣ በቤት 
ውስጥ የነርሶች ሰራተኞች)

የማቆያ ማዕከል ሠራተኞች
የመጠለያ አልባ  ሠራተኞች
የሕግ ማስከበር (ፓትሮል/ህዝባዊ-ተጋላጭ)

የእሳት አደጋ አዳኝ
9-1-1 አሰማሪዎች
የስነምግባር ጤና ባለሙያዎች 
(ቴሌሄልዝ  ያልሆነ – ለምሳሌ መኖሪያ / መልሶ ማገገም)

በኮቪድ-19 ለተጠረጠሩ ግለሰቦች አደጋ የተጋለጡ 
ህዝቦች እና / ወይም በ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት 
ለሕዝብ ጤና እና የጤና እንክብካቤ ሥርዓቶች አስፈላጊ 
የሆኑ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ፡፡  ከቤት መሥራት እና 
ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ የማይችሉትን ህዝቦች 
ያጠቃልላል ፡፡

 ደረጃ  1
ከ 65-74 አመት እድሜ 
ያላቸው አዋቂዎች

 ደረጃ  2
ከ 65-74 አመት እድሜ ያላቸው 
አዋቂዎች ከህክምና ሁኔታዎች ጋር 
(ለከባድ የኮቪድ-19 አደጋ)

የሆኑ የሕክምና ሁኔታዎች የሚከተሉትን 
ያካትታሉ፡

ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው የጤና እክሎች ያሉባቸው 
ሰዎች በኮቪድ-19 ሳቢያ  ሆስፒታል ቢተኙ የመሞት 
እድላቸው ከፍተኛ ነው ፡፡በኮቪድ-19 ተይዘው 
ሆስፒታል ከሚገቡት ሰዎች መካከል ወደ 90% 
የሚሆኑት መሠረታዊ የሆነ የጤና ችግር አለባቸው ፡፡

ካንሰር
ሥር የሰደደ የኩላሊት በሽታ
ሥር የሰደደ አስደንጋጭ 
የሳንባ በሽታ
የልብ ሁኔታዎች
ኢምዩኖኮምፕሮማስድ  
(የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ጉዳት)

ከመጠን በላይ ውፍረት / 
ከባድ ውፍረት
እርግዝና
የታመመ ሴል በሽታ
ማጨስ
የስኳር በሽታ ዓይነት 2 ፣ ዓይነት 1 
አስም (መካከለኛ-ከባድ)

ሴሬብሮቫስኩላር በሽታ
ሲስቲክ ፋይብሮሲስ
የደም ግፊት ወይም ከፍተኛ 
የደም ግፊት
በሽታ የመከላከል ሁኔታ 
መዳከም ( ኢምዩኖኮምፕሮማይስድ) 
(ከደም ወይም ከአጥንት ቅልጥም  መትከል  
ሽግግር ፣ የበሽታ መከላከያ እጥረት ፣ ኤች አይ 
ቪ ፣ ረዘም ላለ ጊዜ የኮርቲሲሮይድ 
መድኃኒቶችን ወይም ሌሎች የበሽታ መከላከያ 
መድኃኒቶችን ረዘም ላለ ጊዜ መውሰድ)፡፡

የመርሳት በሽታ ፣ አል፡ኤስ፡ኤስ ፣ 
ሌሎች የነርቭ ሕክምና ጉዳዮች
የጉበት በሽታ
የሳንባ በሽታ
ታላሴሚያ

 ደረጃ  3
አስፈላጊ ሠራተኞች ከዚህ 
በፊት በደረጃ 1ኤ ወይም 1 ቢ 
ውስጥ ያልተካተቱት  
ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ
ውሃና ቆሻሻ ውሃ
የምግብ አገልግሎት

መጠለያ እና መኖሪያ ቤት (ለምሳሌ ግንባታ) 

ፋይናንስ (ለምሳሌ ባንኮች)

 የአይቲ እና ኮሚዩኒኬሽንስ
ኃይል
ሕጋዊ (የክልል/ግዛት ጠበቆች ፣ የሕዝብ ተሟጋቾች ፣ 
የፍትሕ አካላት)

ሚዲያ
የህዝብ ደህንነት (ለምሳሌ መሃንዲሶች)

የህዝብ ጤና ሰራተኞች (የኮቪድ መላሽ ያልሆኑ)

ማህበራዊ እና ሰብአዊ አገልግሎቶች 
(የአረጋውያን ፣ ዲኤስኤስ ፣ ሰብአዊ አገልግሎቶች) - 
የመስክ / የቤት ውስጥ አገልግሎቶች
የመንግስት ቀጣይነት (በተመረጡ ባለሥልጣናት)

ሰዎችን ለከባድ የኮቪድ-19 ተዋስያት በከፍተኛ ደረጃ 
የሚያጋልጡት ሌሎች ባህሪዎች ውስጥ በህብረት በሆነ 
መልኩ መኖር እና መስራት ፣ የመኖሪያ ቤት እጦት 
ያለባቸው (ቤት አልባዎች) ፣ ከፍተኛ ስርጭት ባለባቸው  
አካባቢዎች መኖር እና ከፍተኛ ስርጭት ባለው 
ኢንዱስትሪ ውስጥ  መስራት ነው ፡፡

ካውንቲው ሃላፊነቱ ምንድነው?
የሜሪላንድ የጤና መምሪያ ነርሲንግ ቤቶችን ጨምሮ ለሆስፒታሎች 
እና ለረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት ክትባቶችን የመስጠት ሃላፊነት 
አለበት ፡፡

ኤም.ሲ.ዲ.ኤች.ኤች.ኤስ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጭዎችን እና ያልተዛመዱ 
አንዳንድ የጤና እንክብካቤ ሰራተኞችን የመከተብ ሃላፊነት አለበት   
ኤም.ሲ.ዲ.ኤች.ኤች.ኤስ በታህሳስ 20 ቀን ሳምንቱን 100 የሞደራን ክትባት 
ተቀብሏል ፣ በታህሳስ 27 ኛው ሳምንት ተጨማሪ 4200 እና በጥር 5 ኛው 
ሳምንት ደግሞ 8600 ዶዝዎችን ተቀብሏል ፡፡ 
ኤም.ሲ.ዲ.ኤች.ኤች.ኤች.ኤስ. ታህሳስ 23 ቀን የህዝብ ጤና ክትባቶችን ፣ የ 
ኮቪድ-19 የሙከራ ሰራተኞችን እና ክሊኒካዊ አገልግሎቶችን ሰራተኞች 
መከተብ ጀመረ ፡፡  ከ ኤም.ሲ.ዲ.ኤች.ኤች.ኤስ የኮቪድ-19 ክትባት በኋላ ለ
anafilaxis/ ለከባድ  የአለርጂ ምልክቶች  ምላሽ ለመስጠት ተዘጋጅቷል 
እናም ተቃራኒዎች ወይም የጥንቃቄ እርምጃዎች መኖራቸውን ለማወቅ 
ግለሰቦችን ቅድመ ምርመራ እያደረገ ነው

ሞንትጎመሪ ካውንቲ
የኮቪድ-19 ክትባት 


