Innehållet gäller Västernorrland
Tigrinja

ባዕልኻ መርመራ ምውሳድ ኮቪድ-19
ኣውራጃ ቨስተርኖርላንድ መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ባዕልኻ ምውሳድ የወፍይ ኣሎ። ንኹሎም 6 ዕድመ ዝመልኡ፡ ኣብ
ቨርስኖርላንድ ህዝባዊ ምዝገባ ምዝጉባት ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 ምልክት ሕማም ዘለዎም ይምልከት። ሓደ ካብ
ምልክት ሕማም ነጻ ዝኾነ ወኪል ነቲ ናይ መርመራ መውሰዲ መሳርሒ ክወስዶ ድሒሩ እውን ናብ’ቲ ዝወሰዶን ቦታ
ዝመልሶን።
እዚ እውን ንወለዲ ናይ 6 ዝመልኡ ምልክት ሕማም ዘለዎም ውላዶም ባዕልኻ መምርመራ መውስዲ ክእዝዙ ኣኽእሎ
ኣሎ። እቲ ቆልዓ 13 ኮይኑ ዕድሚኡ ባዕሉ እዩ ዝእዝዝ። ኣብ 117.se ምስእትኣትው ብቕጽበት ሓደ ትርብዒት ይመጽእ
(እንድሕር ንኸተዕብይ ሓላፍነት ዘለካ ኾይንካ) ናይ ኣብ መንጎ 6 ዓመትን -12 ዓመትን ዝዕድምኡ ቆልዓ ከም ወኪል
ኾይንካ ከተተግብር ትኽእል ኢኻ።
ናይ ባዕልኻ መምርመራ መግበሪ ክትእዝዝ እንኮለኻ፡ እቲ ወኪልካ ኣበይ፡ መዓስን ብኸመይን ክወስዶ ከምዝኽእል
ክትመርጽ ትኽእል።
ኣብ’ቲ ኣገልግሎት ናይ ክትወሰደሉ እትኽእል ቦታታት ዝርዝር ይረአ እዩ። ኣብ ቨስተርኖርላንድ ብዙሓት ናይ እፖተከት
ኣበ/ፋርማሲ ምስ ናይ ባዕልኻ መርመራ ምውሳድ ምትእስሳር ኣለዎም። ኦዳልስሀልሳን እውን ሓደ ክትመርጾ እትኽእል
ናይ መውሰዲ ቦታ እዩ።

መውሰዲ ቦታታት ኣብ ቨስተርኖርላንድ
ነቲ ናይ መርመራኻ መውሰዲ ባዕልኻ ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ። እቶም ከም ወኪል ኮይኖም ዘገልግሉ ሰባት ካብ
ምልክት ሕማም ናጻ ክኾኑ ኣለዎም ከሙኡ’ውን ናትካን ናይ ገዛእ ርእሶም መንነት ወረቐት ክማልኡ ኣለዎም።
ብዛዕባ ወለዲ፡ ንኸዕብዩ ሓላፍነት ዘለዎም ወይ ኣዝጽማን (ን6-12 ዕድምኦም) ንደቆም ወኪል ዝኾኑ ዝምልከት ካብ
ምስ ካልኦት ርክብ ክወግዱ ስለዘለዎም ክካብ ካልኦት ሰባት ናይ 2 መትሮ ርሕቀት ክሕዙ ኣለዎም። ናይ ኮቪድ-19
ምልክት ሕማም ብእዋኑ ከተለልይ ኣገዳሲ እዩ።
እቲ ምውሳድ መርመራ ካብ ክፍሊት ነጻ እይ።

ናይ መርመራ መልሲ
ናይ’ቲ መርመራ መልሲ ድሕሪ ክልተ ናይ ስራሕ መዓልቲ ኢኻ ትወሃቦ (ድሕሪ 48 ሰዓታታ) ብe-tjänsten ገይርካ።

ኣወንታዊ መልሲ ኮቪድ-19
እቲ መልሲ ናይ ኮቪድ-19 ኣወንታዊ ምስዝኸውን፡ እዚ ከኣ ሓደ ቀጻሊ ናይ ኮሮና ረኽሲ ምስዝህልወካ፡ ንስኻ ወይ
ውላድካ ነብሰ-ክንክን ክትጅምሩ ወይ ካብ’ቲ ምልክት ሕማም ዝተበገሰ ምስ ክንክን ርክብ ክህልወኩም ኣለዎ ማለት
እዩ። ምእንቲ ንኻልኦት ከክይተልብዕ ንግዚኡ ኣብ ገዛኻ ክትንጸል ኣለካ። ናይ ነብሰ-ክንክንን ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰበ
ስልጣን ምኽሪ/ Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd ተኸታተል። ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ
ዓንቀጽ Mer information hittar du även i artikeln Lämna prov för covid-19 ኢኻ ትረኽቦ ።
ድሕሪ ናይ መርመራኻ መልሲ ምስተወሃብካ፡ ምእንቲ ነቲ ናይ መርመራኻ መልስን ናይ ላብዕ ምዝርጋሕን ምክትታል፡
ብመንገዲ ተለፎን ኣቢሉ ብሓንቲ ኣላይት ሕሙማት ምሳኻ ርክብ ክግበር ይኽእል።

ኣሉታዊ መልሲ ኮቪድ-19
እቲ መልሲ ናይ ኮቪድ-19 ኣሉታዊ ምስዝኸውን፡ እንድሕር ናይ ንፋስ ሻምብቆ ናይ ረኽሲ ምልክት ኣለካ፡ ቅድሚ
ፈጺምካ ሓዊኻ ኾይኑ ዝስመዓካ ናብ ስራሕ ወይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ የብልካን።
ነቶም ናይ ሕማም ምልክታትካ ኣስተውዕለሎም ስለዚ እንድሕር መሊሱ ገዲዱካ ምስ ሕክምና ርክብ ግበር። ሓበሬታ
ኣብ ዓንቀጽ Du hittar mer information i artikeln corona ኢኻ ትረኽቦ።
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እንድሕር ኣብ’ት ትጽበዮ ግዜ መልሲ ዘይረኺብካ፡ ስምስ’ቲ ናይ ኤለትሮኒካዊ ኣገልግሎታት Support för 1177
Vårdguidens e-tjänster ርክብ ግበር።

ክግምገም ዘይከኣል መልሲ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ
እንድሕር እቲ መርመራ ብገለ ምኽንያት ክትንተን ዘይተኻኢሉ (ዘይተገምጋሚ) እንድሕር ዘይሓዊኻ መሊሱ ክውሰድ
ይከኣል እዩ፡ እንድሕር ሓዊኻ ግን መርመራ ናይ ምውሳድ ምኽንያት የልቦን ማለት እዩ።
ነቲ መውሰዲ መርመራኻ ምእዛዝ ሓንሳብ ኣብ መዓልቲ ክትደግሞ ትኽእል ኢኻ።
ናይ ነፍሲ ወገፍ መውሰዲ መርመራ መተሓላለፊ ክትወሃብ ኢኻ። እንድሕር እቲ ባዕልኻ መርመራ ምውሳድ ዘይተዓዊቱ
ኣብ 1177 Vårdguiden e-tjänster ከም ብሓድሽ ተመልክት።

ጽሩያት የእዳው መርመራ ክትወስድ ኮለኻ
ምእንቲ ነቲ ላብዕ ካብ ምዝርጋሕ ክትውግድ ነቲ ደጋዊ መዐሸጊ ክትኣልይ እንከለኻ የእዳውካ ጽሩያት ክኸኑ ከምዘለዎ
ሕሰብ።
ጽሩያት የእዳው ላብዕ ካብ ምዝርጋሕ ይቕንስ።።

ሕቶታትን መልስታትን ብዛዕባ ባዕልኻ መርመራ ምውሳድ
ብዛዕባ ባዕልኻ መርመራ ምውሳድ ዘተሓሳስብ ምስዝህልወካ ኣብ ትሕቲ Vanliga frågor och svar om
Egenprovtagning covid-19. ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

