
 
 

ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት-ሓበሬታ ብዛዕባ ዓቐን 2  
 

ምእንቲ እቲ ዝበለጸ ጸረ ኮቪድ-19 መከላኸሊ ክትወሃብ ናይ’ቲ ክታበት ክልተ ዓቐን የድልየካ። ስለ’ዚ ክልተ ግዜ ክትክተብ 
የድልየካ። እዚ ሓበሬታ እዚ ንዓኻ ዓቐን 1 ክታበት ዝተወሃብካ እዩ ዝምልከት። 
 
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎ እቲ ዝተኸተብካሉ ናይ ሓደ ውሱን ናይ ግዜ ፍንታት ክልተ ዓቐናት እዩ ዘድልየካ። እቲ 
ዓቐን 1 ምስተኸተብካ ኣየናይ ዓይነት ክታበት ከምእተውሃብካን እቲ ዓቐን መዓስ 2 ከምእትወሃብን ዝሕብር ሓደ ካርድ 
ክትወሃብ ኢኻ።  እንድሕር ነቲ ናይ ክታበት ካርድኻ ኣጥፊእካዮ ምስ’ቲ ዓቐን 1 ዝተኸተብካሉ ቦታ ርክብ ክትገብር ትኽእል 
ኢኻ።  
 
ዓቐን 2 ቅድሚ እቲ ክታበት ዘካየደሉ ግዜ ሓደ ሰሙን ኣቐዲምካ ቆጸራ ክተሓዝ ኣለዎ። እዚ ከኣ እንድሕር እቲ ካልኣይ ዓቐን 
ክታበክትካ ስሙን መበል 6 ክተሃብ እለካ፡ ኣብ ሰሙን መበል 5 ቆጸር ትሕዝ ማለት’ዩ። እንድሕር እቲ ካላይ ዓቐን 
ክታበክትካ ስሙን መበል 7 ክተሃብ እለካ፡ ኣብ ሰሙን መበል 6 ቆጸራ ትሕዝ ማለት’ዩ ከምኡ እንዳበል ይቕጽል።  
 
ኣብ’ቲ ናይ ዓቐን 1 ቆጸራ እትሕዘሉ እዋን ናይ ዓቐን 2 ቆጸራ ወይ ብቐጥታ ድሕሪ ክታበት ዓቐን 1 ክትሕዝ ኣይከኣልን እዩ። 
እቲ ምኽንያት ከኣ እቲ ናይ ጥዕና ጽሑፋዊ መፍለጢ መልሲ ቅድሚ ዓቐን 2 ብዝተኻእለ መጠን እዋናዊ ክኸውን ስለዘለዎ 
እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ሓድሽ መድሃኒት ተዋሂቡ፡ ናይ’ቲ ቀዳማይ ዓቐን ክታበት ግብረመልሲ ገይሩሉ ወይ ኣብ’ዚ እዋን እዚ 
ጥንሲ ተታሒዙ ክኸውን ይኽእል እዩ።  
 

ናይ ክታበት ቆጸራ ምሓዝ 
እቲ ተንቀሳቓሲ ናይ ባንክ መንነት/mobilt bank-id ዘለዎ፡ ብመንገዲ 1177/se/Gavleborg ገይርካ ቆጸራ ሓዝ። ነቲ ናይ 
ቆጸራ መትሓዚ መላግቦ Invånare ምረጽ። ቆጸራ ምትሕዝ ምረጽ ንክታበት ዓቐን 2።  
እቲ ተንቀሳቓሲ ናይ ባንክ መንነት/mobilt bank-id ዘይብሉ፡ ቆጸራ ንኽትሕዝ ናብ 026-15 03 00 ደውል። ንዓቐን 2 ቆጸራ 
ክትዝ ናብ’ቲ ናይ መምረጺ ሞልጎም ጠውቕ። 
 

ኣስተውዕል፣ እንድሕር ምልክት ሕማም ኣለካ ኾይኑ ናብ ናይ ክታበት ቦታ ክትኸይድ የብልካን።  
 

ናይ ክታበት ቆጸራ ምስራዝ 
ነቲ ናይ ክታበት ቆጻራኻ፣ በቲ ብናይ ተለፎን መልእኽቲ ወይ ብአለትሮኒካዊ ደብዳቤ ገይርካ ዝተወሃብካዮ ናይ ቆጸራ 
መረጋገጺ፣ ገይርካ ኢኻ ትስርዞ። ኣብ’ቲ መረጋገጺ ሓደ ናይ መሰረዚ መላግቦ ኣሎ። እንድሕር ነቲ ክታበት ብተለፎን ገይርካ 
ቆጸራ ሒዝካ፡ ልክዕ በታ ቁጽሪ ስልኪ፡ 026-15 03 00 ገይርካ ትስርዞ። 
 

እንድሕር ናብ ክታበት ክትከይድ ዘይትኻል ኮይንካ 
ንስኻ ናብ’ቲ ናይ ክታበት ቦታ ባዕልኻ ወይ ብናይ ካልኦት ሰብ ሓገዝ ክትከይድ ኣኽእሎ ዘይብልካ፡ ካብ ክፍሊት ናጻ 
መጓዓዚ ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ።  ቅድም ናይ ክታብ ግዜ ቆጸራ ሓዝ፡ ደሓር ምእንቲ መጓዓዚ ክትቆጽር ናብ 026-15 03 
00 ደውል። ነቲ ናይ መጓዓዚ ቆጸራ ምሓዝ እንተቐልጠፈ 14 መዓልታት ኣቐዲምካ፡ ግን እንተ ደንግጎየ ሰዓት 12/ፋዱስ 
ቅድሚ እቲ ናይ ክታበት መዓልቲ እዩ ክተሓዝ ዝከኣል። ኣብ እዋን ዕንቅፋት ነቲ ቆጸራ ክትስርዞ ዘክር።  
 
ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ብዙሃን 1177/se/Gavleborg 
እንድሕር ብኢንተርነት ገይርካ ሓበሬታ ክትደልይ ኣኽእሎ ዘይብልካ ኾይንካ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 026-15 03 00 
ደውል።  
  


