ጸረ ኮቪድ-19 ተኸተብ
ኮቪድ-19 ብቫይረስ ዝላባዕ ሕማም እዩ።በዚ ቫይረስ ዝልከፉ መብዛሕትኦም ሰባት ፈኲስ
ይሓሙ።ንገሊኦም ግን ከቢድ ሕማም የስዕበሎም።እንተ ኸፍአ ከዓ ሞት የስዕብ።
ክታበት ንዓኻን ንካልኦት ይከላኸለልኩም
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19፡እቲ መልከፍቲ ከቢድ ሕማም ወይ ሞት
ከየስዕበልካ ይከላኸለልካ።እቲ ክታበት ኣብ ምንካይ ምስፍሕፋሕ
ኮቪድ-19 ኣብ ሕብረተሰብ ተራ ኣለዎ።ስለ’ዚ እዩ ድማ ብዙሓት
ሰባት ክኽተቡ ኣድላዪ ዝኾነ።
ሳላ ምትሕብባር ናይ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝርከቡ ተመራመርቲ፡
ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ክርከብ ተኻኢሉ ኣሎ።እዚ ክታበት ልክዕ ከም
እቶም ካልኦት ክታበታት ጥንቃቐ ዝመልኦ ምቊጽጻር ተገይሩሉ እዩ።
ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝምልከቱ ሕቶታት ምስ ዝህልዉኻ፡ናብ
ሃገራዊ መስመር ሓበሬታ 08-123 680 00
ደዉል።ወይ ድማ ነቲ ናትካ ማእከል ክንክንጥዕና(ቮርድ ሰርንትራለን) ተወከሶ።

መዓስ ክኽተብ እኽእል?
ኲሎም ዕድሜኦም ልዕሊ 18 ዝኾኑ ክታበት
ክቐርበሎም(ክምጠወሎም) እዩ።ምኽታብን ዘይምኽታብን ትውስን
ግን ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ።ሽወደናዊ ዜግነት እንተ ዘይብልካ’ውን ጸረ
ኮቪድ-19 ክታበት ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ንክታበት ግዜ ብኸምዚ ትሕዝ
በዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና ዝተፈላለዩ ሰባት በየና ቅደምተኸተል ክታበት ከም ዝወሃቦም ወሲኑ ኣሎ።እቶም ካብ ኮቪድ19 ዝያዳ ጸወን ዘድልዮም ሰባት፡እቲ ክታበት ብቐዳምነት
ይወሃቦም።ድሕሪኦም ክታበት ንኽወሃበካ መዓስ ግዜ ክትሕዝ
ከም ዘለካ ባዕልኻ ክትከታተሎ ኣገዳሲ እዩ።
ብዝያዳ ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ካብ መዓስ ግዜ ክትሕዝ ከም
ዘለካ ንምፍላጥ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መካነ-መርበብ
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages
ኣቲኻ ኣንብብ።
ባዕልኻ ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻ ንኽትክተብ ግዜ ክትሕዝ ትኽእል
ኢኻ።ኣብ ኢንተርነት ኣቲኻ ግዜ ክትሕዝ እንተ ኾይንካ ወላ’ኳ
ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹን) ዘየድሊ እንተኾነ፡ሽወደናዊ ቊጽሪ
መንነት ግን ክህልወካ ኣለዎ።
ሽወደናዊ ቊጽሪ መንነት ምስ ዘይህልወካ ግን፡ነቲ ናትካ ማእከል
ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ብምድዋል ግዜ ክትሕዝ ትኽእል።
ኣብ ምቱርጓም ሓገዝ ምስ ዘድልየካ፡ቋንቋ ሽወደን ንዝኽእል
ትፈልጦ ሰብ ክሕግዘካ ሕተት።ክትኽተብ ከለኻ ኣስተርጓሚ ምስ
ዘድልየካ ድማ፡ኣብ ማእከል ክንክን ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ግዜ
ክትሕዝ ከለኻ ሓብሮም።

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ገንዘብ ዘይክፈሎ ነጻ እዩ።
እቶም ካብ ኮቪድ-19 ዝያዳ ጸወን(መከላኸሊ) ዘድልዮም ብቐዳምነት
ይኽተቡ።ስለ’ዚ ናይ ኣከታትባ ቅደም ተኸተል ኣርባዕተ ኣርከን
ኣለዎ።ክታበት መዓስ ከም ዝወሃበካ ክትፈልጥ ምስ ትደሊ ሓበሬታ
ኣብ 1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages
ኣለካ።

ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19
ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ
ንክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዝምልከቱ፡ኣብ
1177.se ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝወሃቡ
ዝያዳ ሓበሬታታት ኣለዉ።
ብሞቢልካ ገይርካ ነታ ኪው.ኣር ኮድ(QR-koden)
ዳህስሳ(ስካን ግበራ) ወይ ድማ ናይ’ቲ መካነመርበብ (ዌብሳይት) ኣድራሻ ብኢድካ ጽሒፍካ
ኣብ ኢንተርነት እቶ።
1177.se/Jonkopings-lan/covid-19-other-languages

ንነብስኻን ንካልኦትን ካብ መልከፍቲ
ተኸላኸል

ናህሪ ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ንምቕናስ፡ክታበት ድሕሪ
ምውሳድካ እውን እንተኾነ፡ነቶም ብመንግስታውያን ትካላት
ዝወሃቡ ምኽርታት ብቐጻሊ ክትስዕብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
•

ኣእዳውካ ምሕጻብ ኣዘውትር።

•

ርሕቐትካ ሓሉ ከምኡ’ውን ብዙሕ ሰብ ካብ ዘለዎ ቦታ
ተቘጠብ።

•

ብዝተኻእለ መጠን እቶም ትራኸቦም ሰባት ሒደት
እንተኾኑ ዝበለጸ።

•

ወላ’ኳ ንኡሽተይ ጥራሕ ይጸላኣካ፡ኣብ ገዛ ክትኸውን ኣለካ።

•

ቀሊል ምልክት-ሕማም ጥራሕ እኳ እንተለካ፡ምርመራ
ኮቪድ-19 ውሰድ።

