
  

ኣውራጃ  
የቭለቦርይ 
 
 
ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተብ ብደሓን ምጻእ! 
 
ንስኻ ካብ ናይ ኣብ ገዛ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ገዛ ክንክን ሕማም ወፍሪ ዘለካ፡ ከምኡ’ውን እቶም ምሳኻ ዝቕመጡ፡ ሕጂ 
ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተቡ ዕድል ኣለኩም። ናይ ክታበት ቆጸራ ባዕልኻ ኢኻ ትሕዝ።  
 
ንስኻ ኣብ ገዛ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ገዛ ክንክን ሕማም ዘለካ ብዛዕባ ኮቪ-19 ክታበት ዝምልከት ናይ ሓደ ቀዳምነት ዘለዎ 
ጉጅለ ኣካል ኢኻ። እዚ እውን ነቶም ምሳኻ ዝቕመጡ ሰባት ይምልከት እዩ።  
 
እቲ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ክልተ ዓቐን እዩ ዝውሰድ፣ እንተወሓደ ሰለስተ ሰሙን ፍልልይ ኣብ መንጎ እቲ ናይ 
ክታበታት ግዜ። እቶም ክትባት ኣብ 20- ዝተፈላለዩ ናይ’ቲ ኣውራጃ ምምሕዳራት እዮም ዝፍጸሙ። ቆጸራ ክትሕዝ 
እንከለኻ እትመርጸሉ ሓደ ዝርዝር ክትወሃብ ኢኻ። እቲ ክታበት ንኽርከብ ደረት ኣለዎ። እቲ ህላወ ናይ ክታበት ክንደይ 
ቦታታትን ግዜታትን ክትቆጽርን ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ዝረኣዩ ዝርዝር ክታበታት ወሳኒ ከምዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። 
 
እንድሕር ዝሰማምዑኻ ናጻ ግዜታት ዘየልዮም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ቆጸራ ክትሕትዝ ክትፍትን ንምሕጸነካ። እቲ ክታበት 
ናብ የቭለቦርይ ረጂዩን ሓንሳብ ኣብ ሰሙን እዩ ዝመጽእ። 
 
ናይ ክታበት ቆጸራ ሓዝ 
 
ንስኻ ባንክ-ኢደ ዘለካ፡ ናይ ክታበት ቆጸራ ብመንገዲ 1177.se/Gavleborg ሓዝ። ነቲ ናይ ቆጸራ መትሓዚ መላግቦ 
Invånare ምረጽ።  
ንስኻ ባንክ-ኢደ ዘይብልካ፡ ቆጸራ ክትሕዝ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 026-15 03 00 ደውል። እንድሕር ኣብ ሓደ 
ግዜ ብዙሓት ሰባ ደዊሎም ናይ ምጽባይ ግዜታት ከጓንፉ ይኽእሉ እዮም።  
 
ንስኻ ናይ ሽወደን ግላዊ ቁጽሪ ዘይብልካ ምስ ናይ ክንክን ጥዕናኻ ማእከል ርክብ ግበር።  
እንድሕር ዝካየድ ዘሎ ምልክት ሕማም ኣለካ ኾይኑ ናብ’ቲ ናይ ክታበት ቦታ ክትከይድ ከምዘይብልካ ኣስተውዕል።  
 
ምስራዝ ክታበት 
በቲ ዝመጸኣካ ናይ ቆጸራ መረጋገጺ አስአምአስ ወይ ብኤለትሮኒካዊ ደብዳቤ ገይርካ ኢኻ ንክታበትካ ትስርዞ።    
ኣብ’ቲ መረጋገጺ ሓደ ናይ መሰረዚ መልግቦ ኣሎ። እንድሕር ብተለፎን ገይርካ ቆጸራ ሒዝካ ነይርካ፡ ልክዕ በዚ ቁጽሪ 
026-15 03 00 ገይርካ እውን ኢኻ ትስርዞ።  
 
 
እንድሕር ናብ’ቲ ክታበት ክትከይድ ዘይትኽእል ኾይንካ 
ንስኻ ናብ’ቲ ክታበት ባዕልኻ ወይ ብናይ ካልኦት ሓገዝ ክትከይድ ኣኽእሎ ዘይብልካ፡ ካብ ክፍሊት ናጻ መጓዕዚ 
ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ።  ቅድም ናይ ክታብ ግዜ ቆጸራ ሓዝ፡ ደሓር ምእንቲ መጓዕዚ ክትጠልብ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ 
ስልኪ 026-15 03 00 ደውል። ነቲ ናይ መጓዓዝያ ቆጸራ ምትሓዝ እንተቐልጠፈ 14 መዓልቲ ኣቐዲምካ ይከኣል እዩ፡ ግን 
እንተደንጎየ ሰዓት 12.00/ፋዱስ ቅድሚ ክታበት ክግበር መዓልቲ ክግበር ኣለዎ።  
ኣብ እዋን ዕንቅፋት ነቲ ቆጸራ ምስራዝ ዘክር።  
 
ንስኻ ኣብ ገዛ ክንክን ዝግበረልካ 
ንስኻ ኣብ ገዛ ክንክን ዝግበረልካን ክትንቀሳቐስ ዘይትኽእልን፡ ጸኒሕካ ክትክተብ ኢኻ፣  እቲ ኣብ’ዚ ግዜ እዚ ዘሎ 
ክታበት ብፍሉይ ናይ ምኽዛንን መጎዓዝያን ኩነታት ስለዘድልዮ ኣብ ገዛ ክወሃብ ኣይከኣልን እዩ።  
 
 
ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se/Gavleborg፡ ከምኡ’ውን ኣብ folkhalsomyndigheten.se  
እንድሕር ሓበሬታ ብኢንተርነት ክትደልይ ኣኽእሎ ዘይብልካ ኾይንካ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 026-15 03 00 
ክትድውል ትኽእል ኢኻ።          
 


