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ገጽ 1: 

ክክትትባባትት  ኮኮሮሮናና  ኣኣብብ  ሓሓጺጺርር  ግግዜዜ  
ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኽተቡ፡ ብቕልጡፍ ንማሕበራዊ ንጥፈታት መሊሳና 
ኽንከፍቶ ንኽእል 
 
ኣብ ፍረድሪክስታድ ንኽትክተብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ወብ ሳይት ኣቲኻ ተራ ሓዝ፦  
wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee. 
ናብቲ ወብ ሳይት ንኽትኣቱ ናይ ባንክ ቍጽሪ መለለዪ (BankID) የድልየካ። 
ተራኻ ምስ በጽሐ ክትጽዋዕ ኢኻ። 
ሕቶ እንተልዩካ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ 
በቲ ናይ ክትባት ተሌፎን 6699  3388  1111  0088  (ቍጽሪ 3 ጠውቕ) ደውል። 
ብዛዕባ ክትባት ኣብ ፍረድሪክስታድ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ወብሳይት ይርከብ፦ 
wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee 

 

 

እግረ ጽሑፍ፦ 

*እቲ ክትባት ናይ ሓሰማ ወይ ካልእ ዓይነት ምግቢ ተዋጽኦ ዘለዎ ኣይኰነን። 
 

 

ድሕሪት ገጽ፦ 

ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
እዚ ድማ እዩ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዝበሃል። 
እእቲቲ  ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  እእንንታታይይ  እእዩዩ፧፧  
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ዘዘጋጋጥጥሞሞ  መመንን  እእዩዩ፧፧  
ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
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ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
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ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኽተቡ፡ ብቕልጡፍ ንማሕበራዊ ንጥፈታት መሊሳና 
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ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
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ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
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ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
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ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
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ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
እዚ ድማ እዩ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዝበሃል። 
እእቲቲ  ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  እእንንታታይይ  እእዩዩ፧፧  
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ዘዘጋጋጥጥሞሞ  መመንን  እእዩዩ፧፧  
ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
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ክክትትባባትት  ኮኮሮሮናና  ኣኣብብ  ሓሓጺጺርር  ግግዜዜ  
ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኽተቡ፡ ብቕልጡፍ ንማሕበራዊ ንጥፈታት መሊሳና 
ኽንከፍቶ ንኽእል 
 
ኣብ ፍረድሪክስታድ ንኽትክተብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ወብ ሳይት ኣቲኻ ተራ ሓዝ፦  
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ተራኻ ምስ በጽሐ ክትጽዋዕ ኢኻ። 
ሕቶ እንተልዩካ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ 
በቲ ናይ ክትባት ተሌፎን 6699  3388  1111  0088  (ቍጽሪ 3 ጠውቕ) ደውል። 
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ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
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እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
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መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
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ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኽተቡ፡ ብቕልጡፍ ንማሕበራዊ ንጥፈታት መሊሳና 
ኽንከፍቶ ንኽእል 
 
ኣብ ፍረድሪክስታድ ንኽትክተብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ወብ ሳይት ኣቲኻ ተራ ሓዝ፦  
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ተራኻ ምስ በጽሐ ክትጽዋዕ ኢኻ። 
ሕቶ እንተልዩካ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ 
በቲ ናይ ክትባት ተሌፎን 6699  3388  1111  0088  (ቍጽሪ 3 ጠውቕ) ደውል። 
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ድሕሪት ገጽ፦ 

ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
እዚ ድማ እዩ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዝበሃል። 
እእቲቲ  ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  እእንንታታይይ  እእዩዩ፧፧  
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ዘዘጋጋጥጥሞሞ  መመንን  እእዩዩ፧፧  
ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
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wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee 

 

 

እግረ ጽሑፍ፦ 

*እቲ ክትባት ናይ ሓሰማ ወይ ካልእ ዓይነት ምግቢ ተዋጽኦ ዘለዎ ኣይኰነን። 
 

 

ድሕሪት ገጽ፦ 

ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
እዚ ድማ እዩ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዝበሃል። 
እእቲቲ  ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  እእንንታታይይ  እእዩዩ፧፧  
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ዘዘጋጋጥጥሞሞ  መመንን  እእዩዩ፧፧  
ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
 

ብዛዕባ ክትባት ኣብ ፍረድሪክስታድ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ወብሳይት ይርከብ፦ 
wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee 



ክታበት ኮሮና ብክታበት ኮሮና ብ 1-2-31-2-3

ስእሊ ስእሊ 1:1: ብዛዕባ ክታበት ኮሮናብዛዕባ ክታበት ኮሮና

ሓጺር ሓበሬታ ካብ Folkehelseinstituttet/ፎልከሄልሰ ኢንሱቲቱተት ብዛዕባ ክታበት ሕማም ኮሮና ኮቪድ-19 

ስእሊ ስእሊ 2:2: እቲ ኽታበት ብኸመይ መንገዲ እዩ ትኽተቦ፧ እቲ ኽታበት ብኸመይ መንገዲ እዩ ትኽተቦ፧

ስእሊስእሊ 3: እቲ ክታበት ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ እዩ፧ እቲ ክታበት ክሳብ ክንደይ ውጽኢታዊ እዩ፧ 

ኩሎም እቲ ክታበት ክኽተቡ ዝምከሩ ዕድል ክወሃቦም እዩ።  

ክታበት ብነጻ እዩ። 

እቲ ክታበት ካብ ኮቪድ-19 ዝከላኸል እዩ።

እቲ ክታበት ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ (ምናትካ) ብመርፍእ 
ዝወሃብ እዩ።

ገሊኡ ክታበታት ክልተ ግዜ ኢኻ ትኽተብ፡ ኣብ ሰሙናት 
ፍልልይ ዝወሃብ እዩ።  

እተድኣ ጥንስቲ ኴንኪ፡ ወይ ቁጥዐ ሰብነት (ኣለርጂ) ሃልዩካ፡ 
ወይ መድሃኒት ትጥቀም ኴንካ፡ ወይ ሓሚምካ ኣለኻ ወይ 
ብኮቪድ-19 ተለኺፍካ ኔርካ ሓብርና።

እቶም ዝበዝሑ ምሉእ ብምሉእ ተኸቲቦም ምስ ወድኡ ኣብ 
ውሽጢ 1 - 2 ሰሙን ምክልኻል ጸረ ኮቪድ-19 ይህልዎም። 

ዋላ’ኳ ተኸተብ እምበር ምኽርታት ቁጽጽር ለበዳ ሕማም 
ተኸተሎ።

MARS 2021, TIGRINJA

M T O T F L S

እቲ ክታበት ሰብነት ነዚ ኮሮና ቫይረስ ኣለልይዎ ክጸንሕ ካብኡ 
ክከላኸልን ይምህሮ።   

ትሕዝቶ ናይቲ ክታበት ብቕልጡፍ ካብ ሰብነትካ ይወጽእ/
ይጠፍእ።  

ግና ሰብነትካ ነዚ ቫይረስ’ዚ ብኸመይ ክከላኸሎ ከምዘለዎ 
ይዝክሮ።

እንተድኣ ድሕሪ ክታበት ዘይልሙድ፡ ብርቱዕ ወይ ንነዊሕ 
እዋን ዝጸንሕ ምልክታት ተራእዮሙኻ፡ ምስ ሓኪም ወይ 
ካልኦት ናይ ጥዕና ሞያውያን ተራኸብ።

እንተድኣ ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ክትፈልጥ ደሊኻ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ፎልከሄልሰ ኢንስቱተት መርበብ ሓበሬታ ርኣ:
https://www.fhi.no/kvp  

ስእሊ ስእሊ 4: እቲ ክታበት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝሰርሕ፧እቲ ክታበት ብኸመይ መንገዲ እዩ ዝሰርሕ፧

ስእሊ ስእሊ 5: 5: ጎድናዊ ሳዕቤናትጎድናዊ ሳዕቤናት

ስእሊስእሊ 6: ዘይልሙድ ጎድናዊ ሳዕቤናትዘይልሙድ ጎድናዊ ሳዕቤናት

እዚ ክታበት’ዚ ዓቢ ምርምራዊ መጽናዓቲ ኣብ ኣሽሓት ሰባት 
ተፈቲኑ እዩ።  እቶም ንቡራት ጎድናዊ ሳዕቤናት ድማ 

• ቃንዛ ኣብቲ መርፍእ ዝተወጋእካሉ ቦታ
• ድኻም
• ሕማም ርእሲ
• ሓፈሻዊ ቃንዛ ሰብነትካ
• ቁሪ ቁሪ ምባልን ረስንን

እዚኣቶም ጎድናዊ ሳዕቤናት ደስ ዘብሉ ኣይኮኑን ግና ድሕሪ 
ቁሩብ መዓልትታት ይገድፉኻ እዮም።

*

ገጽ 1: 

ክክትትባባትት  ኮኮሮሮናና  ኣኣብብ  ሓሓጺጺርር  ግግዜዜ  
ብዙሓት ሰባት ምስ ዝኽተቡ፡ ብቕልጡፍ ንማሕበራዊ ንጥፈታት መሊሳና 
ኽንከፍቶ ንኽእል 
 
ኣብ ፍረድሪክስታድ ንኽትክተብ እንተ ደሊኻ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ወብ ሳይት ኣቲኻ ተራ ሓዝ፦  
wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee. 
ናብቲ ወብ ሳይት ንኽትኣቱ ናይ ባንክ ቍጽሪ መለለዪ (BankID) የድልየካ። 
ተራኻ ምስ በጽሐ ክትጽዋዕ ኢኻ። 
ሕቶ እንተልዩካ ወይ ሓገዝ እንተ ደሊኻ፡ 
በቲ ናይ ክትባት ተሌፎን 6699  3388  1111  0088  (ቍጽሪ 3 ጠውቕ) ደውል። 
ብዛዕባ ክትባት ኣብ ፍረድሪክስታድ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ወብሳይት ይርከብ፦ 
wwwwww..ffrreeddrriikkssttaadd..kkoommmmuunnee..nnoo//vvaakkssiinnee 

 

 

እግረ ጽሑፍ፦ 

*እቲ ክትባት ናይ ሓሰማ ወይ ካልእ ዓይነት ምግቢ ተዋጽኦ ዘለዎ ኣይኰነን። 
 

 

ድሕሪት ገጽ፦ 

ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ክክትትባባትት  
ኵሉ ዓይነት ክትባት ጐድናዊ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 
ክትባት ቫይረስ ኮሮና እውን ከምኡ እዩ።  
ምስ ተኸተብካ፡ ሰብነትካ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከጥሪ እዩ። 
ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኸጥሪ ኸሎ ድማ፡  
ሕማም ኮሮና ክሕዘካ ኸሎ ዝርአ ዓይነት ምልክታት ኣብ ሰብነትካ ክርአ ይኽእል እዩ።  
እዚ ድማ እዩ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዝበሃል። 
እእቲቲ  ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  እእንንታታይይ  እእዩዩ፧፧  
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ቃንዛ ርእሲ፡ ድኻም፡ ረስኒ፡ ናይ ጭዋዳታትን መጋጥምን ምድኻም  
ክኸውን ይኽእል እዩ። ገሊኦም ሰባት ኣብቲ እተወግኡሉ ቦታ ቃንዛ ክስምዖም ይኽእል እዩ። 
እቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት 1-2 መዓልቲ ጥራይ ዝጸንሕ እዩ። 
ጐጐድድናናዊዊ  ሳሳዕዕቤቤናናትት  ዘዘጋጋጥጥሞሞ  መመንን  እእዩዩ፧፧  
ዳርጋ ፍርቂ ካብቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት፡ ብእተፈላለየ መጠን ጐድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥሞም ይኽእል እዩ።  
መብዛሕትኦም ሰባት ቀሊል ምልክታት እዩ ዘጋጥሞም። 
ከቢድ ምልክታት እንተ ኣጋጢሙካ፡ ናብ ቀዋሚ ሓኪምካ ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ደውል። 
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