1956 ወይ ቅድሚኡ እንተ ተወሊድካ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ንኽትወስድ ከም’ዚ ግበር
ንኽትክተብ ሕጂ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።ነዚ ምምልካት ብኽልተ ኣገባብ ክትፍጽሞ ትኽእል፡
•

ናብ’ቲ ማእከል ክንክን-ጥዕና(ቮርድ ሰንትራለን) ናትካ ደዊልካ ምስ’ታ ”Vaccination mot covid-19” (ጸረ
ኮቪድ-19 ክታበት) ትኸይድ ቊጽሪ ጠዊቕካ ድሕሪኡ ነቶም መምርሕታት ሰዓቦም።ተርታኻ ምስ ኣኸለ እቲ
ማእከል ክንክን-ጥዕና ክድውለልካ እዩ – ክሳብ ዝድውለልካ ግን ሒደት ሳምንቲ ክወስድ ይኽእል እዩ።ብተሌፎን
ክንረኽበካ እንተ ዘይክኢልና፡ደብዳቤ ክንልእኸልካ ኢና።

•

ኣብ 1177.se ኤ-መንነት(ኤ-ሌጊቲማሹን) ተጠቂምካ፡ኣብ’ቲ ሚና-ሲዱር ዝብል ሕሳብካ (ኣካውንትኻ) ንውሽጢ
እተው(ሎግ-ኢን ግበር)።ድሕሪኡ ነቲ ናትካ ማእከል ክንክን-ጥዕና ደሊኻ ረኺብካ ብቐጥታ ናይ ቈጸራ ግዜ
ትሕዝ።

ከም ቀረብ ናይ’ቲ ክታበት፡ክሳብ ትኽተብ ሒደት ሳምንትታት ክወስድ ይኽእል እዩ።ስለ’ዚ ዓቕሊ ክትገብር
ንመሓጸነካ።ክታበት ንዂሉ ክወሃቦ እዩ።እቲ ክታበት ዝውሰድ፡ኣብ’ቲ ናትካ ማእከል ክንክን-ጥዕና(ቮርድ ሰንትርላን) እዩ።
ካብ ምትላላት ተጠንቀቕ
ዞባ ክሮኖበሪ፡ሎግ-ኢን መግበሪ ዝምልከት ሓበሬታ ይኹን ባንክ ዝምልከት ሓበሬታ ኣይሓትትን እዩ።ሓደ ሰብ ደዊሉ
ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ምስ ዝሓተካ፡ነታ ተሌፎን ዕጸዋ።ድሕሪኡ ንፖሊስ ተወከስ።
ካብ ሓደጋ ለብዒ ነጻ ዝኾነ ጒዕዞ ክታበት
ኣገልግሎት መጐዓዝያ(ፌድሸንስት) ምስ ዝህልወካ ወይ ዕድሜኻ 85 ወይ ልዕሊ ምስ ዝኸውንን ባዕልኻ ናብ ማእከል
ክንክን-ጥዕና ክትኸይድ ምስ ዘይትኽእል፡ከም’ዚ ግበር፡
- መጀመርያ ክታበት ንኽወሃበካ ግዜ ሓዝ
- ድሕሪኡ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ መንጎ ሰዓት 7 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓታ 7 ናይ ምሸት ኣብ ዘሎ ግዜ ብቚጽሪ
ተሌፎን 0470-58 85 60 ደዊልካ ኣብ’ቲ ትኽተበሉ መዓልትን ሰዓትን መኪና ወይ ኣውቶቡስ መጺኣ ንኽትወስደካ ቈጸራ
ትሕዝ።
- ቈጸራ ናይ መኪና ወይ ኣውቶቡስ ክትሕዝ ትኽእል፡ቀልጢፉ እንተ ተባህለ 14 መዓልታት ቅድሚ ክታበት ትወስደላ
ዕለት፡እንተ ደንጎኻ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ክታበት ትወስደላ መዓልቲ’ዩ።
ቅድሚ ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድካ ዝምልከቱ ኣገደስቲ ሓበሬታታት
• እቲ ክታበት ንሓደ ሰብ ክልተ ግዜ ይወሃቦ።እታ ካልአይቲ ክታበት ድማ ድሒራ ትወሃካ።ነታ ካልኣይቲ ክታበት
ግዜ ትሕዘላ፡ኣብ’ታ ቀዳመይቲ ክታበት ትወሃበካ እዋን እዩ።
• ኣብ’ቲ ዝሓዝካዮ ግዜ ክትመጽእ እንተ ዘይክኢልካ፡ወይ ነቲ ግዜ ናብ ካልእ መዓልቲ ቀይሮ ወይ ድማ ነቲ
ሒዝካዮ ዘለኻ ግዜ ሰርዞ።እንተ ዘይኮይኑ ብሰንኪብኲሪትካ መቕጻዕቲ ገንዘብ ኣሎ።
• ምልክት ጒንፋዕ ምስ ዝህልወካ፡ወላ ቀሊል ይኹን፡ነቲ ክታበት ክትወስድ ዝሓዝካዮ ግዜ ቀይሮ።
• ኣብ’ታ ትኽተበላ መዓልቲ፡ምስ ካልኦት ሰባት ኮይንካ ነዊሕ ከይትጽበ ምእንትን፡እንተ ተኻኢሉ ዳርጋ ኣብ
ሰዓትካ ምጻእ።ኣብ’ቲ ቦታ ምስ መጻኻ ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቐትካ ሓሉ።
• ክታበት ክወሃበካ ከሎ ምናትካ ብቐሊሉ ምእንትን ከርክብሉ፡እቲ ናይ ላዕሊ ትኽደኖ ክዳን ቅልል ዝበለ እንተኾኑ
ዝሓሸ’ዩ።
• መንነትካ ዝሕብር ሰነድ ኣብ ቀረባ ግበሮ።
ገሊኦም ዓይነታት ክታበት ድሕሪ ምውሳድካ፡እቶም ኣባላት ሕክምና ጽቡቕ ከም ዘለኻ ንምርግጋጽ፡ ድሕሪ ክታበት 15
ደቓይቕ ክትጸንሕ ክሓቱኻ ይኽእሉ እዮም።
Personer födda 1956 eller
tidigare för översät tning på
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