
ናይ ኮቪድ-19 ክታበት

ክታበታት ኣዝዮም ደሕንነቶም ዝተሓለዉ እዮም ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝግበሩ 
ክታበታት ድማ ብጥንቃቐ ዝተፈተኑ እዮም።
ንናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክትከፍሎ ኣየድልየካን ኢዩ። ካብ ኮቪድ-19 ጽቡቕ 
ዕቁባ ምእንቲ ኽትረክብ፣ ክልተ ዓቐን ክታበት የድልየካ። ነቶም ዓቀናት 
ክታበት ብናይ 7 ሰሙን ኣፈላላይ ክትቅበሎ ኢኻ።

መዓስ እየ ክትከላኸለለይ ዝኽእል?
ኩሎም እቶም ደቂ 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዕድሚኦም ሰባት ብናጻ ክታበት 
ይወሃቦም። ነቲ ክታበት ንምርካብ ሽወደናዊ ዜጋ ኽትከውን ኣየድልየካን 
እዩ። እቶም ንግዜኡ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ፣ ዕቁባ ዝደልዩ ወይ ብዘይ ፍቓድ 
ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ሰባት እውን ብናጻ ክታበት ይቀርበሎም።
ዋላ እውን ኮቪድ-19 ሒዝካ ዝፈልጥ እንተ ኾይኑ ክታበት ክትወስድ ኢኻ 
ትምከር።
እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ወይ ከኣ ኮቪድ-19 እንተሒዝዎም ከቢድ ሕማም 
ናይ ምሕማም ኣጋጣሚ ዘለዎም ሰባት መጀመርታ ክኽተቡ እዮም። ኣብዚ 
እዋን እዚ መን ክኽተብ ከም ዘለዋ ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፣ 
ብኽብረትካ ናብ 1177.se/vasterbotten/other-languages ብጻሕ።

ቆጸራ ብኸመይ ከም እትገብር ኣብዚ ርአ
ኣብ ኣውራጃ Västerbotten ኣብ ዝርከብ ዝዀነ ይኹን ማእከል ጥዕና ወይ 
ኣብ Umeå ኣብ ዝርከብ ማእከላይ ክሊኒክ ክትክትብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ 
ገሊኡ ቦታታት፣ ኣብ Vaccina እውን ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። ገሊአን 
ኩባንያታት ኣብ ክንዲ ዞባ Region Västerbotten ኮቪድ-19 ክትክን ይህባ 
እየን። 
ንኽልተ ዓቐን ክትባትካ ኣብ ሓደ ማእከል ጥዕና ወይ ኣብ ክሊኒክ ክትወስዶ 
ትኽእል ኢኻ። ነቲ ቐዳማይ ዓቐን ባዕልኻ ቆጸራ ኽትሕዝ ትኽእል ኢኻ። 
ክትረኽቦ እትኽእል ኣብቲ ዞባ Västerbotten ኣብ ሰሙን እትረኽቦ መጠን 
ክታበት እዩ ዚምርኰስ። ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ዓቐን ነቲ ኻልኣይ ዓቐን ክታበት 
ዚኸውን ናይ 7 ሰሙን ግዜ ኺወሃበካ እዩ። እቲ ቐዳማይ ዓቐን ክታበት 
ምስ ተቐበልካ ነቲ ኻልኣይ ዓቐን ሰብ ሞያ ኽንክን ጥዕና ግዜ ኺህበካ እዩ። 
ነቲ ኻልኣይ ዓቐን ገዛእ ርእስኻ ኽትመርጽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ድሕሪ እቲ 
ቐዳማይ ዓቐን ክታበት ድሕሪ 7 ሰሙን ክትክተብ እንተ ዘይክኢልካ፣ ነቲ 
ቐዳማይ ዓቐን እንደገና ቆጸራ ሓዝ። 
ኣብ ዌብሳይት Vaccina’s ወይ ናብ ዝዀነ ይኹን ማእከል ጥዕና ብምድዋል 
ናብ 1177.se e-identification ብምጥቃም ኣቲኻ ቆጸሮ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። 
ቆጸራ ብኦንላይን ክትሕዝ ወይ ክትድውል እንተ ዘይክኢልካ፣ ቆጸራ ንምሓዝ 
ናብ ዝዀነ ይኹን ማእከል ጥዕና ኽትከይድ ትኽእል ኢኻ። 
ቆጸራ ንምሓዝ 1177 ክትድውል ኣይትኽእልን ኢኻ።

ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ስዊድን እንተ ዘይብልካ 
ቁጽሪ ማሕበራዊ ውሕስነት ስዊድን እኳ እንተ ዘይብልካ ክትክተብ ትኽእል 
ኢኻ። ናብ ዝዀነ ይኹን ማእከል ጥዕና ብምኻድ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል 
ኢኻ። ከም LMA ካርድ ወይ EU ካርድ ዝኣመሰለ መለለዪ መንነት ሒዝካ 

ምጽእ። ቁጽሪ ምትሕብባር እንተ ኣልዩካ፣ ከተምጽኦ ትኽእል ኢኻ። ምስ 
መጻኻ፣ ካልኣይ ዓቐን እቲ ክታበት ክሳዕ እትረክብ ከትሕዞ ዘሎካ ግዝያዊ 
ናይ ክንክን ጥዕና ቁጽሪ ተሌፎን ክወሃበካ እዩ። ኣብቲ ኣቐዲምካ ምስ 
ክፍሊ ክንክን ጥዕና ዝገበርካዮ ርክብ ቁጽሪ ተለፎን ተዋሂብካ እንተኔሩ፣ 
ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ቁጽሪ እዚ ንስልጣን ክንክን ጥዕና 
ጥራይ ኢዩ ዝውዕል ዝዀነ ይኹን ካልእ ስልጣን እውን ክጥቀመሉ ወይ 
ክከታተሎም ኣይክእልን ኢዩ።

ብኢንተርነት ቆጸራ ግበር
ቆጸራ ንምግባር ናብ 1177.se ክትኣቱ ከለኻ እቲ ሓበሬታ ብስዊድንኛ እዩ 
ዚርከብ። ስዊድንኛ ዘይትፈልጥ እንተ ኾይንካ፣ ንሓደ እትቐርበካ ሰብ 
ብኦንላይን ንኺሕዘካ ኽትሓትቶ ትኽእል ኢኻ። ቆጸራ ንምሓዝ ናብ ማእከል 
ጥዕና ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
ኣብ 1177.se ብኸመይ ቆጸራ ከም ትሕዝ ኣብዚ ርአ፡
1.  ናብ ገጽ vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se ኪድ (ገጽ 
ብስዊድንኛ)። ኣብኡ ኸኣ፣ ኣብ ኩሎም ማእከላት ጥዕናን ናይ ክታበት 
ክሊኒካታትን ብዛዕባ ናጻ ግዜ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።
2.  ንነፍሲ ወከፍ ብናጻ ግዜ ዘለዎም ማእከል ጥዕና ወይ ናይ ክታበት 
ክሊኒካት፣ ናጻ ግዜ ዘለዉሎም ዕለታትን ክንደይ ሻዕ ከም ዘሎን ክትምርምር 
ትኽእል ኢኻ። ቁጽሪ ናጻ ግዜ ኣብ ቀጠልያ ዝሕብሩ ኢዩ። 
3.  ትመርጾ ኣብ ትኽእል ናይ ጥዕና ማእኸል ወይ ናይ ክታበት ክሊኒክ “Boka 
tid för vaccination mot covid-19” ሊንክ ተጠቀም።
4.  ብ e-identification እቶ።
5.  ሒደት ሕቶታት መልሱ። እቶም ሕቶታት ብስዊድን እዮም።
6.  “Covid-19-vaccination dos 1”  ምረጽ።
7.  ንኽትምዝግብ ናጻ ግዜ ምረጽ።
ናብ 1177.se ብምእታው ምስ Vaccina ቆጸራ ክትሕዝ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
ኣብ ገጽ vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se፣ Vaccina ብዛዕባ 
ኣበይ ከምዝርከብ ሓበሬታ ኣሎ። ቆጸራ ክትሕዝ ዘኽእሉኻ ሊንክታት እውን 
ኣለዉ።

ናብ ማእከል ጥዕና ብምድዋል ቆጸራ ሓዝ
ናብ ዝዀነ ይኹን ማእከል ጥዕና ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። 
መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ትኸደሉ ማእከል ጥዕና ክኸውን ግድን የብሉን። እቲ 
ማእከል ጥዕና ኣብ ማእከላይ ናይ ክታበት ክሊኒክ ቆጸራ ንክትሕዝ ክሕግዘካ 
ይኽእል ኢዩ። ቆጸራ ንምሓዝ 1177 ክትድውል ኣይትኽእልን ኢኻ።
ክትድውለሉ ከለኻ፣ ቋንቋ ስዊድንኛ ወይ እንግሊዝኛ ኽትዛረብ ትኽእል 
ኢኻ። ንስኻ ንባዕልኻ ነዞም ቋንቋታት እዚኦም ዘይትዛረብ እንተ ኾይንካ 
ቆጸራ ንምሓዝ ክሕግዘካ ንእትፈልጦ ሰብ ሕተት።

እቶም ኣብ ማእከል ጥዕና ዘለዉ ሰራሕተኛታት ምስ Vaccina ቆጸራ ንክትሕዝ 

ኮቪድ-19 ተመሓላላፊ ሕማም ኢዩ። ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም እዚ ንኸይትመውት ክትከላኸለሉ 
እትኽእለሉ ዝበለጸ መገዲ ክታበት ኢዩ። ክታበት ነቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዘሎ ዝርጋሐ ኮቪድ-19 ንምንካይ እውን ክሕግዝ ይኽእል 
ኢዩ። ስለዚ፣ ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ክመርጹ ኣገዳኢ ኢዩ።

Tigrinja



ኪሕግዙኻ ኣይክእሉን እዮም።

ደጊምካ ምምዝጋብ ወይ ምስራዝ
እቲ ክትባት ንዓኻ ዝተተሓዘ ስለ ዝዀነ ኣብቲ ዝተመደበልካ ግዜ ኽትበጽሕ 
ኣሎካ።
ይኹን ደኣ እምበር፣ ኮቪድ-19 ዝሕብር ምልክታት እንተድኣ ኣልዩካ፣ 
ኣይትከተብ። ሽዑ ግዜኻ ሰሪዝካ ክትምርመር ኣሎካ። ንመርኣዪ ዚኸውን 
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ይከኣል እዩ።
ንስኻ እውን ብተመሳሳሊ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ብኽብረትካ 
ማእከላት ጥዕናን ናይ ክታበት ክሊኒካትን ንክልተ ዓቐን ክታበት ዚኸውን 
ሓድሽ ግዜ ኺረኽባ ኸም ዘይክእላ ኣስተብህል። ስለዚ ሓድሽ ቆጸራ ኽሳዕ 
እትረክብ እተወሰነ ሰሙናት ኪወስድ ይኽእል እዩ።
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ናብ እተመደበልካ ቆጸራ እንተ ዘይመጻእካ ወይ ጸኒሕካ እንተ ዘይሰሪዝካ
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ትኽእል። ክትክተብ ኣብ እትኸደሉ እዋን ክትመልኦ እትኽእል ናይ ጥዕና 
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ኽዳውንቲ ተኸደን። ንኣብነት፣ ሓጺር እጅገ ዘለዎ ካምቻ። ምልክት ኮቪድ-19 
እንተ ኣልዩካ ናብቲ ምቀበሊ ጋሻ ኣይትእቶ። ኣብ ክንዳኡ ቆጸራኻ መዝግብ።
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ካልኦት ክትርሕቕ ከም ዘሎካ ኣይትረስዕ።
• እቶም ሰራሕተኛታት ስዊድንኛን እንግሊዝኛን ይዛረቡ። ኣብ ማእከል 
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ኾይንካ፣ ቆጸራ ኽትሕዝ ከለኻ ነቶም ሰራሕተኛታት ክትነግሮም ኣሎካ።  
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• ምስ ክታበትኩም ብዝተተሓሓዝ ማስክ ግበሩ። እዚ ንዝዀነ ይኹን 
ምሳኻ ኽትከይድ እትደሊ ሰብ ዚምልከት እዩ።
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እቶም ምልክታት ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ እንተ ዘይጠፊኦም ክትፍተን 
ኣሎካ። ንኣብነት ቅድሚ ምኽታብካ ስለ ዝሓመምካ፣ ኮቪድ-19 እንተ ኣልዩካ 
ንምፍላጥ እዩ።  
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