ንዓኻ ናይ ሽወደን ሰነድ መንነት ዘይብልካ

ብዛዕባ ክታበት ጸረ
ኮቪድ-19
ኣብ ሽወደን ኵሎም ደቂ 12 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ
ዝኾኑ ሰባት ጸረ ኮቪድ-19 ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም። እቲ
ክታበት ንኽወሃበካ ሽወደናዊ ዜጋ ክትከውን ኣየድልየካን
እዩ። እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብድልየትን ካብ ክፍሊት
ብናጻን እዩ ዝወሃብ።
ኣብ ሽወደን ትነብር ወይ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሽወደን ዝጸናሕካ እንተ
ዄንካ፡ ናይ ክታበት ዕድል ክወሃበካ እዩ። ሓተትቲ ዕቝባን ብዘይ ናይ
መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሽወደን ዝነብሩን ሰባት እውን ናይ ጸረ ኮቪድ-19
ክታበት ብናጻ ክኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ።

ሰነድ መንነት
ቅኑዕ ሰነድ መንነት እንተ ኣለካ ኾይኑ ናይ ግድን ሒዝካዮ
ክትከይድን ክትክተብ ከለኻ ከተርእዮን ኣሎካ። ዝኾነ ሰነድ መንነት፡
ውልቃዊ ቍጽሪ መንነት (personnummer) ወይ ኣዋሃሃዲ ቍጽሪ
(samordningsnummer) ዋላ እንተ ዘይብልካ ክትክተብ ትኽእል
ኢኻ። ካብ ኣገልግሎት ሕክምና ክትዕቅቦ ዘድልየካ ሓደ ግዝያዊ ቍጽሪ
ክትወሃብ ኢኻ። ድሮ ቅድሚ ሕጂ ዝተወሃብካዮ ቍጽሪ እንተ ኣለካ
ኾይኑ፡ ንዕኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ቍጽሪ ኣብ ኣገልግሎት
ሕክምና ጥራይ እዩ ዘገልግል፡ ኣብ ካልእ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ
ክትጥቀመሉ ወይ ካልእ ሰብ ተኸታቲሉ ክረኽቦ እይክእልን እዩ።

ንነብስኻን ንኻልኦትን ካብ ኮቪድ-19 ተኸላኸል
ተመሓላላፊ ሕማማት ንኸይላባዑ ከወግድ ኵሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ
ሓላፍነት ኣለዎ። ክታበት ሓደጋ ናይ ከቢድ ሕማምን ዝርግሐ ኮቪድ19ን ከተውሕደሉ እትኽእል ዝበለጸ መገዲ እዩ። ዘይተኸተብካ እንተ
ዄንካ ነዚ ዝስዕብ ምግባር ከድልየካ እዩ
• ካብ ካልኦት ርሕቀትካ ሓሉ
• ጽቕጥቅጥን ኣብ ውሽጢ ገዛ ብዙሕ ዝተኣከበ ሰብን ኣወግድ።
ዋላ ምስ ተኸተብካ እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕ ኣገዳሲ እዩ።
ዝርግሓ ናይ ኮቪድ-19 ገና ክሳዕ ሕጂ ይቕጽል እዩ ዘሎ።
ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ቋንቋ።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ኣብቲ ዘለኻዮ
ዞቦ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ኣበይ ክወሃበካ ከም
ዝኽእል ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
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ውልቃዊ ሓበሬታታትካ ብውሑስ ኣገባብ እዩ ዝተሓዝ
ንኽትክተብ ናብ ሕክምና ክትከይድ ከለኻ ዝኾነ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛ
ብዘይፍቓድካ ነቲ ናትካ ሓበሬታ ከውጽኦ ኣይፍቀዶን እዩ። ሰብ ሞያ
ክንክን ጥዕና ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም። እዚ ማለት ናትካ
ሓበሬታታት ውሑስ እዩ፣ ዝኾነ ናይ ሕክምና ሰራሕተኛ ድማ ብዛዕባ
ሕማምካ፡ ሕክምናኻ ወይ ውልቃዊ ኵነታትካ ከውጽእ ኣይፍቀዶን እዩ።
እቲ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣብ ሽወደን ንምህላው መሰል ይሃልኻ
ኣይሃልኻ ብዘየገድስ ንዅሉ ተሓካሚ እዩ ዝምልከቶ።

ክታበታት ንጥዕና ምክትታል ይምዝገቡ እዮም።
ኣገልግሎት ሕክምና ምእንቲ መድሃኒት ክህቡን ነቲ ተሓካማይ ጥዕንኡ
ክከታተልዎን ክኽእሉ ኵሉ ሕክምናዊ ክንክን፡ ክታበት እውን ኣብ
ስርዓት-መዝገብ ይምዝገብ እዩ። ኣብ ትኽተበሉ እዋን ሰራሕተኛታት
ኣገልግሎት ጥዕና ኣየናይ ዓይነት ክታበት ከም ዝወሃበካ ዘሎ፡
ምልክታታት ሕማም እንተ ኣለካ ኾይኑን መድሃኒታት ይወሃበካ ኮይኑን
ክምዝግብዎ ምእንቲ ክኽእሉ ሰነድ መንነት ክህልወካ ወይ ግዝያዊ
ቍጽሪ ክወሃበካ ኣገዳሲ እዩ።
ድሕሪ እቲ ክታበት ጐድናዊ ሳዕቤን እንተ ገይሩልካ ወይ ብኻልእ
መገድታት ሕማቕ እንተድኣ ተሰሚዑካ፡ ኣየናይ ዓይነት ክታበት ከም
እተዋህበካን መዓስ ከም እተዋህበካን ክፍለጥ ኣገዳሲ እዩ። ቅዳሕ
መዝገብ ኣብ ወረቐት ዓቂብካ ኣድላዪ እንተ ኾይኑ ንሕክምና ከተርእዮም
ትኽእል ኢኻ። እተፈላለያ ሆስፒታላትን ዞባታትን እተፈላለየ ናይ ሕክምና
ስርዓት መዛግብቲ ክህልወን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ክታበት
ናይ ገዛእ ርእስኻ ሰነድ ክትዕቅብ ኣገዳሲ እዩ።

