
ጎሮሮ– ምውሳድ መርመራ ቁጽሪ  1  

ኣፍንጫ – ምውሳድ መርመራ ቁጽሪ 2 
2 

ምራቕ – ምውሳድ መርመራ ቁጽሪ  3 

መመርመሪ  ሻምብቆ  

ሕቃቕ ጨው  መግቢ 

ናይ ምራቕ ኩባያ 

ከረጺት መጋበርያ መርመራ 

መርመራ መውሰዲ ሽንጣር 

QR-kod 

ተመርመር 

ንኮቪድ-19 

ሓበሬታ 

ቅድሚ መርመራ ምውሳድ ምጅማርካ ነቲ ንኣወሳስዳ 
መርመራ ዝምልከት ሓበሬታ ብግቡእ ኣንብቦ። 

ነዚ መርመራ እዚ ንከተተግብር አለክትሮኒካዊ  መለልዪ 

መንነት e-legitimation ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ።  
አለክትሮኒካዊ መለልዪ መንነት እንተዘይብልካ ናብዚ ደዊልካ 

021-17 30 00 ቁጽሪ 1 ብምጽቃጥ መርመራ ንምውሳድ
ቆጸራ ተመዝግብ።

ቅድሚ ምውሳድ መርመራ ዝግበሩ ምድላዋት 

ዘድልዩኻ: 

 አለክትሮኒካዊ መለልይ መንነት E-legitimation

 መርመራ ንምውሳድ ዘድልዩ መጋበርያታት ዝሓዘ ከረጺት: ናይ መርመራ ሻምብቆ፣
ሕቃቕ ጨው መግቢ ዝሓዘ ንእሽቶ ብልቃጥ፣ ናይ ምራቕ ኩባያን  መርመራ
ንምውሳድ ዘገልግል ሽንጣርን።

Sida 1 
ትሕዝቶ እቲ ከረጺት 
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ነቲ ከረጺት ከፊትካ ነቲ  መርመራ መውሰዲ ሻምብቆን ሕቃቕ ጨው መግቢ ዝሓዘ ብልቃጥን 
ተውጽእ። 

ነቲ ሕቃቕ ጨው መግቢ ዝሓዘ ብልቃጥ ነቲ መኽደኒኡ ብምጥዋይ ትኸፍቶ። 

ነቲ ሕቃቕ ጨው መግቢ ናብቲ ሻምብቆ ተዕርቖ። ነቲ ሻምብቆ ኣጥብቕ ኣቢልካ ትሕዞ ወይ ካባኻ 
ተፈንትቶ። 

ብከምዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ሰለስተ ጊዜ መርመራ ትወስድ። 

1. 

 ብኸምዚ ትወስዶ 

1 ነቲ መመርመሪ  መውሰዲሽንጣር  ወሲድካ ብ ውሽጢ 
ምዕጕርትኻ ኣቢልካ ክሳብ ዝተኻእለ መጠን ናብ ጎሮሮኻ 
ኣዕሚቝካ ተእትዎ። ብመልሓስካን ኣስናንካን ወይ ድማ 
ብግርጻንካ ኣይትተንክፎ።  

  ብኽልቲኡ ሸነኻት ጎሮሮኻ ድማ ንስታት 20 
ሰከንድስ/ካልኢታት ንነፍሲወከፉ በቲ ሽንጣር ትደርዞ። 

ነቲ መርመራ መውሰዲ ሽንጣር ተውጽኦ። 

. 

2 

.

ነታ ዝተጠቕምካላ ሽንጣር ኣብ መስኮት ኣፍንጫኻ 

ተእትዋ።  ኣስታት2-3 cm ንውሽጢ ብምእታው ድማ 

ን 20  ሰከንድስ/ካልኢታት ንሶርኖኻ ትደርዞ። 

1 

.

ነቲ ሽንጣር ካብ ኣፍንጫኻ ኣውጺእካ ኣብ ኢድካ ተጽንሖ። 2

.
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.

ነቲ ናይ ምራቕ ኩባያ ወሲድካ ክሳብ እቲ  ታሕተዋይ ክፋሉ 
ብምራቕ ዝሽፈን ብተደጋጋሚ ጡፍ ትብል።    

ነታ ዝተጠቐምካላ ሽንጣር ወሲድካ ንእስታት20 
ሰከንድስ/ካልኢታት ዝኣክል ብምራቕካ ኣጠልቅያ። 

ነቲ ሽንጣር  ንኣስታት 20 ሰከንድስ/ካልኢታት ናብቲ መመርመሪ 
ሻምብቆ ኣእቲኻ ተካውሶ። 

1

.

ካብቲ መመርመሪ ሻምብቆ ኣውጺእካ ብመኽደኒኡ ኣጥቢቕካ 
ትዓጽዎ። 

እቲ መኽደኒ ኣጸቢቑ ከም ዝገጠመን እቲ ፈሳሲ ድማ ኣብቲ 
ሻምብቆ ምህላዉን ኣረጋግጽ። 

ነቲ መርመራታት ዝሓዘ ሻምብቆ ኣብታ ንእሽቶ ከረጺት 

ሓቲምካ ተእትዎ።ንሳ ክኣ ኢኻ ተረክባ። 
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Vänd sida 



 13  ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድመኻ እንተዀንካ ከምዚ ትገብር 

ሞጕዚት/ወላዲ ናይ ካብ 13 ዓመት ንታሕቲ ዝኾነ ቆልዓ እንተኾንካ ከምዚ ግበር 

Sida 2 

ነቲ ዝጐሓፍ ትጕሕፎ 

ዝወሰድካዮ መርመራ ንምምዝጋብ ኣብዚ ትኣቱ – 1177 

መርመራታትካ ንክፍተሽ/ክጽናዕ ተረክብ 

ውጽኢት መርመራ 

ደገፍS 

ነቲ ናይ ምራቕ ኩባያን፣ሽንጣርን ካልኦት ዝተጠቐምካሎም መጋበርያታትን ኣብቲ ዓቢ ከረጺት ኣእቲኻ ዓሺግካ ትጕሕፎ። ነቲ 
ከረጺት ምስ ካልኣኦት ናይ ገዛ ጕሓፋት (ዝቃጸሉን/ናይ መግቢ ተረፍመረፍን) ሓዊስካ ትድርብዮ። 

ንካብ 13 ዓመት ዝንእሱ ቆሎዑት መርመራኦም ናይ ዝሓዘ ከረጺት ቁጽሪ ንምምዝጋብ QR-koden ክትጥቀም ከምዘይብልካ ኣስተብህል። ኣብዚ ታሕቲ ተመልከት 
ንካብ 13 ዓመት ዝንእሱ ቆልዑት መርመራኦም ቁጽሪ ናይ ዝሓዘ ከረጺት ንምምዝጋብ ፡ ነዚ ከትገብሮ እንተድኣ ኮይኑ አለክትሮኒካዊ መለልዪ መንነት  

e-legitimation ምስ ዝህልወካ ጥራይ እዩ። አለክትሮኒካዊ መለለዪ መንነት እንተዘይብልካ ናብዚ ብምድዋል021-17 30 00 ቁጽሪ 1 ብምጽቃጥ ባዕላዊ መርመራ
ንምግባር ቆጸራ ተመዝግብ።

ብካመራ  ናይ ሞባይልካ ነቲ QR-koden  ትስእሎ/ትድህስሶ ወይ ድማ ብ QR-app, 

ነቲ ዝወሃበካ ሊንክ ንዓኡ ብምስዓብ ብአለክትሮኒካዊ መለለዪ መንነትካ e-

legitimation ኣቢልካ ትኣቱ። (ቆልዑት ካብ 13 ዓመት ዕድመ ናይ ባዕሎም 

አለክትሮኒካዊ መለለዪ መንነት e-legitimation ይጥቀሙ) ።     
ናይ መርመራ ቁጽርኻ ንምምዝጋብ ካብ ሞባይልካ እትረኽቦ ሓበሬታ ተኸተል። እቲ 
እትመልኦ ቁጽሪ ኣብቲ ተለጣፊ ትረኽቦ። 

ነቲ QR-koden ብሞባይልካ ከተንብቦ ኣንተዘይክኢልካ ኣብ ኣንባቢ ወብሳይት 

(webbläsare) ከፊትካ ነዚ ኣድራሻ ኣዚ ትህብ: http://pep.1177.se/testkit 
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.

2
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ሞጕዚት/ወላዲ ናይ ሓደ ካብ 5-13 ዓመት ዝዕድመኡ ቆልዓ ምስ እትኸውን ናይ መርመራኡ ቁጽሪ

ንከተመዝግብ ኣብ  ombudsläge ኢኻ እትገብሮ።

ኣብ ሓደ ኣንባቢ ወብሳይት ብምኽፋት ነዚ ኣድራሻ ትህብ http://pep.1177.se/testkit 
ብአለክትሮኒካዊ መለለዪ መንነትካ ኣቢልካ ትኣቱ።

ናይቲ ቆልዓ (ombudsläge) ትመርጽ 

ባዕላዊ ምውሳድ መርመራ ዝብል ትመርጽ 
    

ኣብቲ ተለጣፊ ዘሎ ናይ መርመራ ቁጽሪ ተመዝግብ።
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4 
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ነቶም ዝተባህሉ ደረጃታት ኵሎም ምስ ኣማላእካ፡ብኸምቲ እቲ መመርመሪ መጋበርያታት ዝሓዘ ከረጺት ክትወስዶ እንከሎኻ ዝተዋህበካ 
መምርሒታት መሰረት ተረክብ።መርመራታትካ ምስ ወሰድካ ንኽጽናዕ ብዝቐልጠፈ ግዚ ተረክቦ። ኣብዚ ገጽ እዚ ነቲ ምርመራ ኣበይ ከም እተረክቦ 

ሓበሬታ ኣሎ 1177.se/Vastmanland/sjalvprovtagning-vastmanland  ። 

እቲ መርመራ ውጽኢቱ ክሳብ እትረክብ እዚ መምርሒ እዚ ምስቲ QR-kod, ናትካ ሒዝካዮ ትጸንሕ። 

ከምቲ ልሙድ ውጽኢት መርመራኻ ኣብ ውሽጢ  48 ሰዓታት ትረኽቦ ግን ክኣ ክሳብ 4 መዓልታት እውን ክወስድ ይኽእል። ኣብዚ ብምእታው 1177.se 

ውጽኢቱ ክትፈልጥ ትኽእል፡ Egenprovhantering, ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ Beställ provtagning ዝብል ብምጥዋቕ ውጽኢቱ ትፈልጥ። 

ካብ 1177.se ንኽትፈልጥ ኣፍቂድካ እንተነርካ ብ አስ.አም.አስ ወይ ድማ ብኢ-መይል ክትሕበር ትኽእል። 

ንምዝገባ መርመራታት ዝምልከቱ ተክኒካውያን ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ኣብዚ እቶ። https://1177.support.se/oversikt/flow/38 

ናብ1177.se ንምእታው ንዝምልከቱ ሕቶታ, ናብ ማእከል መራኸቢ Kontaktcenter ብ  021-17 30 00, ብምድዋል ቁጽሪ 1ትጥውቕ። ኣብ 

መዓልታት ስራሕ ክፉት ኮይኑ ዝጸንሓሉ ግዜ ካብ 9-17 እዩ 

http://pep.1177.se/testkit
file:///C:/Users/38RD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z6978HGL/1177.se/Vastmanland/sjalvprovtagning-vastmanland
https://1177.support.se/oversikt/flow/38

