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ሎሚ እንተሓሚምካ
ክትምርመር ትኽእል ኢኻ
ሎሚ ናይ ሕማም ኮሮና ምልክታት ዘለዎ ክምርመር
ይኽእል'ዩ። ኣብ 1177.se ቆጸራ ብምሓዝ መርመራኻ
ክግበር ይከኣል። ብድሕሪኡ መርመራኻ ብምርካብ
እንሓሚምካ ክፍለጥ ይከኣል።
ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ዘለካ መርመራ ብገዛእ ርእስኻ
ንምግባር ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ። ባንክ ኣይዲ
እንተለካ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ብምእታው
ክትቆጽር ትኽእል። ብድሕሪኡ ጥዑይ ንዝኾነ ሰብ
ከምጽኣልካ ትምሕጸን።
ናይ መርመራ መውሰዲ መሳርሒታት ዝሓዘት ንእሽቶ
ሰታሪት ክትመጸካ ያ። ብኡኦም ጌርካ እቲ መርመራ ካብ
ኣፍንጫኻን ጐረሮኻን ኢኻ ትወስዶ።ከመይ ጌርካ ከም
ትገብሮ ዘርኢ ስእልታት ኣብ ታ ሰታሪት ኣሎ። ብድሕሪኡ
ንሓደ ጥዑይ ሰብ አብ ቲ ደሓር ውጽኢትካ ተምጽኣሉ
ቦታ ከብጽሓልካ ትሓቶ። መልሲ ኣብ ውሽጢ 48
ሰዓታት ይመጽእ። መልሲ ንምርኣይ ኣብ 1177.se
እንደገና ትኣቱ። እንተደኣ ተለኺፍካ አየኖት ሕግታት
ክትክተል ከም ዘለካ ክትፈልጥ ኣለካ። መልከፍትኻ በየን
ከም ዝመጸ እዚ ዞባ ክፈልጥ እንተደልዩ ክድዉሉልካ
ይኽእሉ ዮም።
ኩሎም ኣብ ዚ ኣውራጃ ዘለው ሕማም እንተተሰሚዕዎም
ክምርመሩ ዮም። ብነጻ ዩ።
ባንክ ኣይዲ እንተዘይብልካ'ሞ ኣብ 1177.se ክትኣቱ
እንተኽኢልካ : ናብ ዝምልከተካ ማእከል ጥዕና
ክትድውል ከድልየካ'ዩ።
ምምጻእን ምብጻሕን መርመራ ኣብ ፌርማሲ
ናብ ፋርማሲ ንመርመራኻ ዘብጽሖን ዘምጽኦን ሰብ
ጥዑይ ክኸውን ናይ ግድን ዩ። እቲ ሰብ ናትካን ናቱን
ካርድ መንነት ናይ ግድን ክማላእ ኣለዎ። እቲ ዝሓመመ
ሰብ መርመርኡ ባዕሉ ከምጽኦን ከብጽሖን የብሉን።
ካልኦት ሰባት ክልከሙ ይኽእሉ ዮም።
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ወጻእተኛታት መርመራኦም ባዕሎም ክቖጽሩ ኣይክሉን
ሓደ ሰብ ወጻእተኛ እንተኾይኑ መርመርኡ ባዕሉ ክቈጽር
ኣይክእልን። ሽዑ እምበኣር እቲ ሰብ ናብ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ
ማእከል ጥዕና ክድውል ኣለዎ። ምልክታት ዘለዎ ጥራይ
ክምርመር ይከኣል።
መርመራኻ ምስ ቆጸርካ ኣብ ዚ ኣውራጃ ካብ ዘለዉ
ብዙሓት ፋርማሲታት ከተምጽኦ ትኽእል። ክቕየሩ
ይኽእሉን ብዙሓት ውን ክውሰኹ ይኽእሉን። ኣብ ዚ ገጽ
ዘሎ QR-ኮድ ተጠቒምካ ኣየኖት ምኳኖም ርአ።
ብተወሳኺ ውን ኣብ ቪመርቢ ወይ ቡርየልም ኣብ
ዝቐረበ ማእከል ጥዕናታት መርመራኻ ከተረክቦን
ከተምጽኦን ትኽእል። ኣብ ሎቶርፕ ኦላንድ ብናይ
ሕክምና ሰራሕተኛታት መርመራ ናይ ምግበር ሓገዝ
ክወሃብ ይኽእል።
ኣስተውዕል! እዚ መርመራ ሕጂ እንተሓሚምካ ጥራይ ዩ
ዘርኢ ። ኣቐዲምካ ተለኺፍና እንተኔርካ ኣየርኢን።
ከም ዚ ዓይነት መርመራ ገና ኣብ ኣውራጃ ካልማር
ክግበር ኣይከኣልን።
ብኸም'ዚ ኣብ 1177.se ክትቆጽር ትኽእል።
ኣብ www.1177.se እቶ- ካልማር ኣውራጃ ምረጽ
2.ኣብ ታሕቲ ናይ ቲ ገጽ " Testa dig för
pågående covid-19 i Kalmar län" ርኢኻ
ጠውቕ
3.አብ ትሕቲ " Anmäl dig för provtagning-så
går det till" ኣብ ዝብል ከመይ ጌርካ ብባንክ ኣይዲ
ከምትኣቱ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ እቶ።
4. ምስ ኣተኻ: "beställ provtagning covid19" ኣብ ዝብል ጠውቕ።
5. ውጽኢት መርመራኻ እትወስደሉ ኣገባብ ምረጽ
ሎሚ ኩሉ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደነኛ ኣሎ።

ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ካብ ጨንፈር ምውህሃድ ቅልውላው ኣውራጃ
ካልማር ዝወጸ'ዩ። እዚ ዞባ ቁኑዕ ሓበሬታ ክበካ ይደሊ።
ኣብ'ዚ ክረምቲ "ሓዱሽ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና" አብ ከክልተ ሰሙን እዩ
ክወጽእ። ገለ ዓቢይ ነገር እንተፈጢሩ ቀቀልጢፉ ክወጽእ'ዩ።
facebook.com/krissamverkan.kalmar
facebook.com/vastervikskommun

QR-ኮድ ናብ ሓበሬታ ብዛዕባ
መርመራ ናይ ተለፎንካ ካሜራ ናብ'ዚ
QR-ኮድ ኣቕንዕ።

