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ተቅማጥ

 ማሇት ሁሌጊዜ ታመሀሌ ማሇት ነው

 በማንኛውም ሰው ሊይ፣ በህፃናት

ሊይም ቢሆን የተሇመደ ነገር አይደሇም

 በህፃናት ሊይ ሁሇተኛው ትሌቁ የሞት

መንስኤ ነው

 በተቅማጥ ከመያዝ እራሳችንን መጠበቅ

አሇብን

3



ጀርሞች

 ጀርሞች በጣም ደቃቅ የሆኑ ህይወት

ያሊቸው ነገሮች ናቸው

 በአይን ሇመታየት በጣም ደቃቅ

ናቸው

 ከሰገራና ከታመሙ ሰዎች ዘንድ

ይመጣለ

 ተቅማጥ የሚይዘን ወደ ሰውነታችን

ውስጥ ከሚገቡ ጀርሞች ነው
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ጀርሞች

 ጀርሞች በመነካካት ብቻ

ይተሊሇፋለ

 በሚታመሙበት ወቅት ጀርሞችን

በቀሊለ ያስተሊሌፋለ

 ይህ ደግሞ ላልች ሰዎች

እንዲታመሙ ያደርጋሌ!
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ጀርሞች

 ምግብ የሚበሊሸው ጀርሞች ወደ

ምግቡ ውስጥ ገብተው ሇበርካታ

ጊዜያት ሲባዙ ነው

 እንዲሁም በዚህ መንገድ ጀርሞች

ሰውነታችን እንዲታመም ያደርጉታሌ
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የቆሸሹ እጆች

 በእጆቻችን ሊይ ጀርሞች ያለ ከሆነ

እኛም ጀርሞችን

 ወደ ምግባችንና ወደ ውሀችን

 ወደ ላልች ሰዎች

 ወደ የምንነካው ማንኛውም ነገር

እናስተሊሌፋሇን።

 እጆቻችን ምንም እንኳን ንፁህ

የሚመስለ ቢሆንም ብዙውን ጊዜ

ጀርሞችን ይይዛለ!
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የቆሸሹ እጆች

 በቆሸሹ ጊዜ እጆቻችንን በሳሙና

መታጠብ ይገባናሌ

 ምንም እንኳን ንፁህ የሚመስለ

ቢሆንም እጆቻችንን ሁሌጊዜ

 ምግብ ከመብሊታችን በፊት

 መፀዳጃ ከተጠቀምን በኋሊ መታጠብ

ያስፈሌገናሌ።
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የተበሊሹ ምግቦች

 ጀርሞች በሚከተለት መንገዶች ወደ

ምግባችን ይተሊሇፋለ

 በቆሸሹ እጆች

 በቆሻሻ ውሀ

 በቆሸሹ የምግብ ማቅረቢያዎች

 በማንኛውም ቆሻሻ ነገር

 ማንኛውም ቆሻሻ ነገር ምግባችንን

እንዲነካ ማድረግ የሇብንም!
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ቆሻሻ ውሀ

 ወንዞችና ኩሬዎች ብዙዉን ጊዜ

ከሚከተለት በውሀ ውስጥ ወይም

በዉሀው አጠገብ ካለ ነገሮች የተነሳ

በውስጣቸው ብዙ ጀርሞችን

ይይዛለ። እነሱም፡

 ከተጣሇ ቆሻሻ

 ከሰውነት ገሊ እጣቢ

 ከእንስሣት ፋንድያዎች

የመፀዳጃ ቤት ቀዳዳዎች
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ቆሻሻ ውሀ

 በውስጡ ጀርሞች ያሇዉን ውሀ

በምንጠጣበት ጊዜ ጀርሞቹ

ወደ ሰውነታችን ውስጥ

በመግባት እንድንታመም

ያደርጉናሌ

 በውስጡ ጀርሞች ያሇዉን ውሀ

መጠጣት የሇብንም
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የንፅህና -ማጠቃሇያ
 እራሳችንን ከጀርሞች መከሊከሌ ይገባሌ ካሇበሇዚያ

ግን እንታመማሇን

 እጆቻችንን

 ምግብ ከመብሊታችን በፊት

 መፀዳጃ ቤት ከተጠቀምን በኋሊ

 በቆሸሹ ጊዜ መታጠብ አሇብን

 ማንኛውም ቆሻሻ ነገር፣ በተሇይም የቆሸሹ እጆቻችን

ከምግባችን ጋር እንዲነካኩ ማድረግ የሇብንም
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ሶዲስ - የፀሀይ ብርሀን የጀርም ማምከኛ

 በዉስጡ ጀርሞች ያለበትን ዉሀ

ከመጠጣት ሌንታመም

እንደምንችሌ ተምረናሌ

 ሶዲስ ዉሀችን ሇመጠጣት ዝግጁ

እንዲሆን የምናጣራበት በጣም

ቀሊለ መንገድ ነው
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የፀሀይ ብርሀን

 የፀሀይ ብርሀን ጀርሞችን ሉገድሊቸውና

በበሽታ ከመያዝ ሉከሊከሌሌን ይችሊሌ

 በዉሀ የተሞለ ጠርሙሶችን ፀሀይ ሊይ

ብናስቀምጣቸው ጀርሞቹ ይሞታለ

 ሌንከተሊቸው የሚገባ 4 ቀሊሌ
ደረጃዎች አለ
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1ኛ ደረጃ፡ ጠርሙሶችን ያዘጋጁ
 ከንፁህና ካሌተሊሊጡ ጠርሙሶች ያለትን የንግድ ምሌክቶች ያስወግዱ

 የንግድ ምሌክቶች፣ መሊሊጦችና እንዲሁም ቆሻሻዎች ብርሀንን ይከሇክሊለ

 የሶዲስ ጠርሙሶች በመጠን እስከ 2 ሉትር ድረስ ሉይዙ የሚችለ ሉሆኑ
ይችሊለ
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2ኛ ደረጃ፡ “የጣትሙከራ”

 ጀርሞቹ የፀሀይ ብርሀን እንዲመታቸው

ዉሀው ንፁህ መሆን አሇበት

 በጠርሙዙ ስር 4 ጣቶችህን
አስጠግተህ መቁጠር የምትችሌ ከሆነ

ዉሀው ሇሶዲስ ማጣራት የፀዳ ነው

ማሇት ነው
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2ኛ ደረጃ፡ “የጣትሙከራ”

 አራት ጣቶችህን መቂጠር የማትችሌ ከሆነ

 ዉሀውን በትሌቅ ሳፋ ውስጥ ጨምር

 ቆሻሻው ቀስ በቀስ ወደታች ይዘቅጣሌ
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2ኛ ደረጃ፡ “የጣትሙከራ”

 አራት ጣቶችህን መቂጠር የማትችሌ ከሆነ

ዉሀውን በትሌቅ ሳፋ ውስጥጨምር
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 ቆሻሻው ቀስ በቀስ ወደታች ይዘቅጣሌ



3ኛ ደረጃ፡ ቦታ ምረጥ
 ጠርሙሶቹ እንደ እንጨት ወይምጡብ

በመሰሇ ጠንካራ በሆነ ወሇሌ መቀመጥ አሇበት

 የተጣጠፉ የብረት ጠረጴዛዎች ይበሌጥ

አገሌግልት ሊይ ይውሊለ

 መሬት ሊይ አያድርጓቸው

 መሬት ሊይ ብዙ ጀርሞች ይገኛለ!

 ጠርሙሶቹ ቀኑን ሙለ የቀጥታ ፀሀይ

እንዲያገኛቸው መሆን አሇባቸው - ጥሊ
የላሇበት
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4ኛ ደረጃ፡ መጋሇጥ
 ምንጊዜም ዉሀ እንዲኖራችሁ በአንድ ጊዜ ብዙ ጠርሙሶችን መጠቀም

ትችሊሊችሁ

 ጠርሙሶቹ ቀኑን ሙለ ፀሀይ ሊይ መሆን አሇባቸው

 ከፀሀይ መውጣት እስከ ፀሀይ ጥሌቀት
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4ና ደረጃ፡ መጋሇጥ
 በአብዛኛው ፀሀያማ የሚሆን ከሆነ

ጠርሙሶቹን ሇአንድ ሙለ ቀን

ያጋሌጧቸው

 በአብዛኛው ደመናማ የሚሆን ከሆነ

ሁሇት ቀናት

 በአብዛኛው ዝናባማ የሚሆን ከሆነ

ቀኑን አትቁጠረው
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መጠጥ!
 ከዚህ በኋሊ ዉሀው መሌኩም ሆነ ጣዕሙ ያሌተሇወጠ ይመስሊሌ ነገር ግን

ጀርሞቹ የሞቱ ስሇሆነ - ሇመጠጣት አስተማማኝ ነው!
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 ዉሀውን ከጠርሙሱ በቀጥታ ቀድተህ ጠጣ

 አዳዲስ ጀርሞች ሉገቡ አይችለም

 ዉሀው ንፁህ እንደሆነ ይቆያሌ



ሶዲስ -ማጠቃሇያ

 የፀሀይ ብርሀን በዉሀ ውስጥ ያለን ጀርሞች

መግደሌ ይችሊሌ

 ዉሀውን በንፁህና ባሌተጫጫሩ ጠርሙሶች

ውስጥ ቅዳ

 በጠርሙሱ በታች ጣቶችህን አሳሌፈህ መቁጠር

የምትችሌ መሆንህን አረጋግጥ
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ሶዲስ -ማጠቃሇያ

 በአብዛኛው ፀሀያማ የሚሆን ከሆነ

ጠርሙሶቹን ሇአንድ ቀን ፀሀይ

አጋሌጣቸው

 በአብዛኛው ደመናማ ከሆነ

ሇሁሇት ቀናት

 በአብዛኛው ዝናባማ ከሆነ ቀኑን

አትቁጠረው
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