
ምሉእ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣስከር ዝወሃብ ክትባት ኮቪድ-19  
ኣብ ኣስከር ዝነብር ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ክትባት ኮሮና ክረክብ ይኽእል እዩ። ክትባት ምስ 
እትኽተብ ብሕማም ኮሮና ብኸቢድ ካብ ምሕማም ትገላገል።   

እቲ ክትባት ብናጻን ብወለንታን እዩ ዝወሃብ። እቲ ክትባት፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ሒደት ሰሙናት ፍልልይ ክልተ ሳዕ እዩ 
ዝውሰድ። ምምሕዳር ከተማ ብዝከኣል መጠን ብዙሓት ሰባት ነቲ ክትባት ክወስዱ የተባብዕ። ንኽትወስዶ ዘተኣማምን 
ዓይነት ክትባት እዩ።  

ክትባት ኮሮና ንምርካብ ብኸመይ ክትምዝገብ ከም እትኽእል፦  

• ክትባት ክትረክብ ተራ ንምሓዝ ነዚ መመዝገቢ እዚ ጠውቆ። ንርእስኻን ንኻልኦትን ከተመዝግብ ትኽእል 
ኢኻ። ብናይ ባንክ መለለዪኻ (BankID) ጌርካ እቶ።  

• ክትክተብ ተራኻ ምስ በጽሐ፡ መልእኽቲ ብሞባይል ክለኣኸልካ እዩ። ኣብቲ መልእኽቲ ድማ ቈጸራ ከተትሕዝ 
ዝሕግዝ ሊንክ ክህልዎ እዩ፦  

▪ ነቲ ኣብቲ መልእኽቲ ዘሎ ሊንክ ብምጥዋቕ ቈጸራ ሓዝ። 
▪ ክትባት 1ን ክትባት 2ን ምእንቲ ኽትወስድ፡ ኣብቲ ሓደ ቘጸራ እተትሕዘሉ ክልተ ሳዕ ጠውቕ። 
▪ ብዛዕባ ቦታን ግዜን እቲ ዘትሓዝካዮ ቈጸራ ናይ መረጋገጺ መልእኽቲ ክለኣኸልካ እዩ።  

ተርጓማይ ክግበረልካ መሰል ኣሎካ 

ተርጓማይ ክግበረልካ መሰል ኣሎካ። ነቲ ተርጓማይ እትኸፍሎ የብልካን። ተርጓማይ ክግበረልካ ዘድልየካ እንተ ደኣ 
ዀይኑ፡ በቲ ናይ ክትባት ቍጽሪ ተሌፎን 66 71 59 50 ጌርካ ደውል።  

ሕቶ ኣሎካዶ፧  

ብዛዕባ ክትባት ኮሮና ምኽርን መምርሕን ንምርካብ፡ በቲ ናይ ክትባት ቍጽሪ ተሌፎን 66 71 59 50 ጌርካ ደውል። ናይ 
ስራሕ ሰዓትና፡ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ረቡዕ፦ 08:00-15:30፣ ሓሙስ፦ 10:00-15:30፣ ዓርቢ፦ 08:00-15:30 እዩ። ብዛዕባ 
ክትባት ኮሮና ሓበሬታ ንምርካብ፡ በቲ ሃገራዊ ናይ ክትባት ቍጽሪ ተሌፎን ዝዀነ 815 55 015 እውን ክትድውል 
ትኽእል ኢኻ።  

ናይ ክትባት ቦታ 

• ልዕሊ 75 ዓመት ዝዕድሜኻ ወይ ከኣ ብቐሊሉ ክሓምሙ ኣብ ዝኽእሉ ጕጅለ እትምደብ እንተ ደኣ ዄንካ፡ እቲ 
ቐዋሚ ሓኪምካ ክኸትበካ እዩ። ንስ ባዕሉ እውን ብቐጥታ ክነግረካ እዩ።  

• ካብ መደበር ባቡርን መዕርፎ ኣውቶብስን ኣስከር ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ Lensmannslia 4 ናይ ክትባት ክሊኒክ 
ኣዳሊና ኣለና። 

መዓስ እዩ ተራኻ ዝበጽሕ፧ 

ምምሕዳር ከተማ ኣስከር ነቲ ብሰበ ስልጣን መንግስቲ ዝወጸ ቀዳምነት ክረክብ ዘለዎ መን ምዃኑ ዝገልጽ መምርሒ እዩ 

ዝስዕብ።  

ነዚ ቀዳምነት መን ከም ዝረክብ ዝገልጽ ኣብ ወብ ሳይት ኢንስትዩት ጥዕና ህዝቢ ዝወጸ ሓበሬታ ኣንብብ 

ብዛዕባ ክትባት ኮሮና ዝያዳ ኽትፈልጥ ትደሊ ዲኻ፧ ኣብ ወብ ሳይት ኢንስትዩት ጥዕና ህዝቢ ዝያዳ ኣንብብ 

 

https://www.helseboka.app/checkin/staff/506884/login
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/
https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

