
ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ብምሉኦም ቅድሚ ልደት 
ክታበት ዳግመ-ሕደሳ ከምዝወሃቦም ክግበር እዩ፡ 
ከምኡ’ውን ንኡሳን ዞባታትና ወረቐት ምስክር ኮሮና 
ክጥቀማሉ ክኽእላ’የን።  
 
ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን ኢንግቪልድ ሸርኮል ጎኒ ጎኒ እዚ ንኡሳን ዞባታት ክሳብ ልደት ዘሎ 
እዋን ንኩሎም ልዕሊ 65 ዝዕድሚኦም ክታበት ዳግመ-ሕደሳ ክወስዱ ዕድል ክኸፍታሎም 
ትሓትት። ከቢድ ሕማም ከይሕዞም ዘለዎም ብዩንነት የሕድሰሎም ብምዃኑ ሆስፒታላትና 
ዝወርደን ጸቕጢ ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ከይኰውን ኣብ ምዕጋት ተራ ክጻወት ይኽእል እዩ።  
 
– እዞም ክታበታት ካብ ለብዕን ሕማምን ጽቡቕ ጌሮም እዮም ዝከላኸሉ፡ እንተኾነ ግና ኣድማዕነቶም ድሕሪ ገለ እዋን 
ይቕንስ እዩ። እዚ ብፍላይ ንሽማግለታት ይምልከት’ዩ። ስለዚ ሳልሳይ መርፍእ ክታበት ብዝቐልጠፈ ክውግኡ ብጣዕሚ 
ኣገዳሲ እዩ ትብል ሸርኮል። ብዙሓት ካብዞም ሕጂ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ሓጋይ ናይ ዘለናዮ 
ዓመት ዝተኸተቡ ሽማግለታት እዮም።  
 
ንኡሳን ዞባታት ደቂዓሰርተ ሽዱሽተን ዓሰርተ ሸውዓተ ዓመትን እውን ሕጂ ካልኣይ መርፍእ ክታበት ከምዝውግኡ ክገብራ 
ኣለወን። ኣብዚ ክሊ ዕድመ ንዘስፋሕፍሕ ለብዒ ንምድርራት ግደ ክህልዎ ኢዩ።  
 
– ይኹን ደኣ እምበር ሕጂ ንኡሳን ዞባታት ጥራሕ ኣይኮናን ክሰርሓ ዘለወን። ኩላትና ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ። ምኽንያቱ 
እቲ ክንሓምም እንከለና ካብ ቤትና ክንወጽእ ከምዘይብልና ዝብል ምኽሪ መብዛሕትና ንኽተሎ ኣይነበርናን። ስለዚ እዩ 
ድማ ኮሮና ቫይረስን ካልኦት ቫይረሳትን ሕጂ ኣብ ህዝብና ብናህሪ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ዝልከፉን ዝሓሙን 
እንዳበዝሑ ይመጹ ኣሎዉ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዘውርዶ ጸቕጢ ከኣ እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ትብል 
ሚኒስተር ጥዕናን ክንክንን።  

ወረቐት ምስክር ኮሮና 

ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ ኣተኣታትየን ዘለዋ ንኡሳን ዞባታት ንክትበታቶም ዝወድኡ ክቱባን፡ ረኽሲ ዘሕለፉን ኣብ 
ዝሓለፋ 48 ሰዓታት ኣሉታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ ኮቪድ-19 ዝገበሩን ምፉዃሳት ንኽገብራሎም ወረቐት ምስክር ኮሮና 
ክጥቀማሉ ክጅምራ ይኽእላ እየን። ስለዚ ነቲ ወረቐት ምስክር ንኽትጥቀመሉ ግድን ዝተኸተብካ ክትኰውን ኣለካ ማለት 
ኣይኰነን።  



ብ19 ሕዳር ነተኣታትዎ ሕጋጋት እዚ ኲዉን ክገብሮ እዩ። ንኡሳን ዞባታት እዚ ወረቐት ምስክር ንክጥቀማሉ ኽጅምራ 
ውሳኔ ስጉምታት ምክልኻል ለብዒ ዘሕለፋ ክዀና ኣለወን ዝብል ቅድመኩነት ኣሎ።  
 
– ከም ተወሳኺ ንኡሳን ዞባታት ነቶም ዘይተኸተቡ ሰባት ዝዀውን ፍጣን መርመራታት ብናጻ ክምርምራ ግድን እዩ። 
ወረቐት ምስክር ኮሮና ዝጥቀሙ እንግዶታትን ትካላትን ብቑዕነት ወረቐት ምስክር ኮሮና መቆጻጸሪ ዝዀኖም 
መውዕላ/ኣፕሊኬሽን እዮም ዝጥቀሙ። ትሕቲ 16 ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእሰያትን ወረቐት ምስክር ኮሮና 
ኣየድልዮምን እዩ ትብል ሸርኮል።  
 
ንኡሳን ዞባታትና ንወረቐት ምስክር ኮሮና ብኸመይ ክጥቀማሉ ከምዝኽእላን ብኸመይ ክቕይዶኦ ከምዝግብአንን ዝገልጽ 
መምርሒታት ኣብያተጽሕፈት ጉዳያት ጥዕና ከዳልውለን እዩ።  
 
–ብዝተኻእለና መጠን ሕብረተሰብና ብምሉኡ ከይረጥና ጎኒ ጎኑ እተን ለብዒ ዝበትጐለን ንኡሳን ዞባታት ስጉምትታት 
ከተኣታትዋ እዩ ድሌትና። እዞም ሕጋጋት ንኡሳን ዞባታት ለብዒ ክነትጐን ከሎ ከባብያዊ ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ 
ንከተኣታትዋ ውሳኔ ከሕልፋ ከቃልለለን ንትስፎ። ወረቐት ምስክር ኮሮና ምጥቃም ንጽላታት ዋኒንን ውልቀ-ሰባትን ኣብ 
ግምት ዘእተወን ነዞም ስጉምትታት ርዝነቶም ዘፋኹስን እዩ በሃልቲ ኢና ትብል ሸርኮል።  
ብከፊል ዝተኸተቡ ሰባት ካብ ከባብያዊ ክልከላታት ሕድገት ኣይግበረሎምን እዩ።  

ንግዜኡ ኣብ ከባብያዊ መዓላ ጥራሕ እዩ ክውዕል 

ኣብ ውሽጢ ሃገር’ውን እታ ሰማያዊት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ገጽ ኢና ክንጥቀመላ። ወረቐት ምስክር ኮሮና ብምርኣይ 
ዝግበሩልካ ሕድገታት ንግዜኡ ኣብተን ከባብያዊ ስጉምትታት ምክልኻል ለብዒ ዘተኣታተዋ ንኡሳን ዞባታት ጥራሕ እዩ 
ዝምልከት እምበር ብሃገር ደረጃ ኣይኮነን ዝምልከተና። ኣብ ንኡስ ዞባኻ ወረቐት ንምስክር ኮሮና ዝምልከቱ ሕግታት 
እንታይ ከምዝብሉ ኣጻሪ።  

ወረቐት ምስክር ኮሮና ብስፍሕ ዝበለ ኣገባብ ብሃገር ደረጃ ክንጥቀመሉ ኣድላይነቱ ክሳብ ክንደይ ከምዝኾነ መንግስቲ 
ክግምግሞ እዩ፡ እንተኾነ ግና ሕጊ ምቕያር ዝሓትት መስርሕ እዩ።  
 
–ወረቐት ምስክር ኮሮና ብምጥቃም ካብ ሕብረተሰብና ምርጋጥን ካብ ተወሳኺ ናህሪ ለብዒን ክከላኸለልና ዝኽእል 
እንተደኣ ኰይኑ ክንግምግሞ ኢና። እዚ ስፍሕ ዝበሉ ፖለቲካዊ፡ ስነ-ምግባራውን ሕጋውን ገምጋማት ዝሓትት ስራሕ 
ብምዃኑ ኣብ መጻኢ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዝና ክንምለስ ኢና ትብል ሸርኮል።  
 
መዓላ ወረቐት ምስክር ኮሮና ኣብ ውሽጠ-ሃገር ብከምዚ ዝስዕብ ይዀውን 

• ወረቐት ምስክር ኮሮና ክቱብ እንተደኣ ኰይንካ፡ ኮቪድ-19 ዘሕለፍካ እንተኰይንካን መርመራ ኮሮና ውጽኢቱ 
ኣሉታዊ እንተደኣ ኰይኑ እዩ ዘርኢ። መወዕላ/ኣፕሊኬሽን helsenorge ብምውራድ ወይ ኣብ 
helsenorge ብምእታው ይርከብ።  

• ሕብሪ ወረቐት ምስክር ኮሮና ሰማያዊ እዩ። ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ሃገራዊ መቆጻጸሪ ገጽ ዝነበሮ ቀጠልያ ወይ 
ቀይሕ ኣይኰነን።  



• ቈልዑ ምስክር ወረቐት ኮሮና ኣየድልዮምን እዩ፡ ወለዲ ግን ናይ ደቈም ወረቐት ምስክር ኮሮና  ከወርዱ ይኽእሉ 
ኢዮም፡ kan laste ned koronasertifikat til barn /ወረቐት ምስክር ኮሮና ደቅኻ፡ ከም ንኣብነት 
ኣብተን ወረቐት ምስክር ኮሮና ቈልዑ ዝሓታ ሃገራት ኣብ ዝእተወሉ ወይ ዝስገረሉ እዋን ንምርኣይ።   

• ኩሎም 11 ዝኣሃዛቱ ቊጽሪ ትውልዲ ዘለዎም ወይ d-nummer/d-ቁጽሪ ዘለዎም ሰባት ብዛዕባ ክታበት 
ሓበሬታ ዘለዎም፡ ኣሉታዊ ውጽኢት ወይ ሕማም ኮሮና ዘሕለፉ ወረቐት ምስክር ኮሮና ኣሎዎም።  

 
ኣብ ደረታት ዘተኣታተዋ ንኡሶን ዞባታት ኣብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ወረቐት ምስክር ኮሮና ክትጥቀመሉ 
ትኽእል 

•  ኣብ ህዝባውያን ቦታታት ዝካየዱ እንግዶታት 

• ቤት መግብን ቤት መስተን 

• ማእከላት መወሳወሲ ኣካላትን መሐንበሲታትን 

• ሲነማ፡ ትያትር፡ መስተናገዲታት፡ ቤተ-መዘክራት፡ መናፈሻታትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ባህላዊን ቦታታት 
መዘናገዒታትን።  

 

https://www.helsenorge.no/en/covid-19-certificate/about-covid-19-certificate/
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