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ንኣኻ ኣብቲ ኮቪድ-19 እተራእየሉ ናይ ስራሕ ቦታ ዝነበርካ ዚምልከት
መምርሒ
ስለምንታይ እዩ እዚ ሓበሬታ'ዚ ዚውሃበኒ ዘሎ ?
ምስቲ ዋኒናት እተኣሳሰረ፡ ኣብቲ ቦታ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ተራእዩ ኣሎ። እቲ ናይ ለበዳ እለሻ ኣሰር
ይካየድ ኣሎ፡ እቲ ናይ ኣሰራት ስፍሓት ድማ በቲ ኣላሺ ኣሰር እዩ ዚውሰን። ንስኻ ከም ሓደ በቲ ለበዳ
ብቐጥታ እተቓለዐ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮ ሰብ ኣይትቁጸርን ኢኻ። ኩሉ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሰብ ወላ'ውን
እቲ ምልክት ደሓን ይኹን፡ ኣዚዩ ኪጥንቀቕ ይግባኦ። እቶም ምልክታት ዚረኣዮም ናይ ውልቃዊ ቅምሶ
ምርመራ ኪገብሩ ይንገሩ ኣለዉ።

ሕጂ እንታይ ክገብር ይግበኣኒ?
ከምቲ ናይ ቀደምካ ቀጽል፡ ግን ነቲ ህዝባዊ መምርሒታት ሰዓቦ፡ ከም ጽሬትካን ርሕቀትካን ምሕላው፡
ብዚከኣል መገዲ። ምክልታት ምስ ዚረኣየካ፡ ወላ'ውን ቅልል ዝበለ ይኹን ንገዛ ኬድካ ኣብኡ ጽናሕ። ናይ
ውልቂ ቅምሶ መርመራ ኮቪድ-19 ውሰድ፡ ክሳዕ መልሲ እትረክብ ድማ ናብቲ ናይ ንጥፈት ቦታኻ
ኣይትመለስ። እቲ መልሲ ኮቪድ-19 ከም ዘይብልካ እንተ ሓበረ'ውን፡ ጌና ጸኒሑ ኪሕዘካ ከም ዚኽእል
ኣይትረስዕ።

ናይ ብሕቲ ቅምሶ መርመራ ንምውሳድ ከመይ እየ ዝገብር?
ብ 1177.se ጌርካ ናይ ውልቂ-መርመራ ክትእዝዝ ትኽእል። PCR-መርመርእ ኣብ መተሓላለፊ ትንፋስካ
ቫይረስ እንተሎካ ይሕብር። እቲ መርመራ ኣብ ገዛ ምስ ዚካየድ ኣይክፈሎን እዩ። ንህጻናት፡ እቲ ወላዲ
ወይ ኣዕባዪ እዩ ዚእዝዝ። እቲ ህጻን 13 ዓመት ምስ ዚመልእ፡ ውልቃዊ ናይ ቅምሶ መርመራ ንምእዛዝ፡
ናይ ውልቁ ናይ ባንክ ወረቐት መንነት BankID ወይ Freja eID Plus ኪህልዎ የድሊ።
እቲ ህጻን ኢ-ለጊቲማኹን ምስ ዘይህልዎ፡ ናብቲ ማእከል ጥዕና ክትድውል ትኽእል፡ ንሳቶም ድማ፡ እቲ
መርመራ ኣብኡ ኪውሰድ ይኽእል ምዃኑን ዘይምዃኑን ይውስኑ። ኣብቲ 1177.se ንቅምሶ መርመራ
ዚምልከት እኩብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል።
ናይ ባንክ ወረቐት መንነት BankID ወይ Freja eID Plus ይሃሉኻ።
ናይ ባንክ ወረቐት መንነት BankID ንምህላው ናይቶም ወለዲ ወይ ናበይቲ ፍቓድ የድሊ። ኣብ እተፈላለዩ
ባንክታት እተፈላለዩ መምርሒታት ኣለዉ። ናይ ዕድመ ደረታት ይፈላለዩ እዮም። መብዛሕትኦም ባንክታት ነቶም
13 ዓመት ዝመልኡ ህጻናት BankID ይህቡዎም ኢዮም። ግን ኩሎም ኣይኮኑን።
ናይ ሞቢል ውሕስነት መንነት ወረቐት (SäkerhetsID) ወይ ተመሳሳሊ ኢ-ለጊቲማኹን፡ ናብ 1177.se ንምእታው
ከገልግል ኣይክእልን።
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Freja eID Plus ብናጻ ዚርከብ ናይ ሞባይልን ናይ ሽወደናዊ ኢ-ለጊቲማኹን
እዩ።
ነዚ ድማ ብኸምዚ መገዲ ትረኽቦ፥
ኣብ ሞባይልካ ወይ ታብለትካ ሓደ ኣፕሊከሽን ምላእ።
ናብ ሓንቲ ካብተን እተኣሳሰራ ናይ ATG-ombuden ኣቲኻ ነቲ elegitimation ብ plusnivå ከም ዚነጥፍ ግበሮ።
• ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት ምስ ዚኸውን ነቲ Freja eID Plus ንምውናን ካብ ወለድኻ ወይ
ካብቶም ዘዕብዩኻ ፍቓድ የድልየካ።

•
•

ዛጊት ኮቪድ-19 እንተ ነይሩኒኸ፡ እዚ ይምልከተኒ ዲዩ?
ኣቐዲምካ ኣብ ውሽጢ ሽድሽተ ኣዋርሕ ናይ ኮቪድ-19 ልኽፈት ነይሩካ እንተ ኾይኑ፡ ናይ ቅምሶ
መርመራ ክትወስድ ኣየድልን። ምስ እትሓምም ግን ክሳዕ እትሓዊ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

መኣስ እዮም ኣባላት ስድራቤት ዚውሸቡ?
ናይ ገዛ ውሸባ ብሓኪም ዚውሰን ኮይኑ፡ ኣብቲ ስድራቤት ርግጸኛ ልኽፈት ምስ ዚህሉ ጥራይ
እዩ ዚዝውተር።

ሓቅታት ብዛዕባ ኮቪድ-19
መኣስ እየ ክሓምም ዝኽእል?
ካብ ልኽፈት ጀሚሩ ክሳዕ'ቲ ሕማም ዚረአ (ናይ ምፍልፋል ግዜ) ካብ 2 ክሳዕ 14 መዓልታት
ይወስድ። እቲ ልሙድ ግን 5 መዓልታት እዩ።

እየኖት ምልክታት እዮም ኣብ ኮቪድ-19 ልሙዳት?
ረስኒ፡ ፊፍታ፡ ሰዓል፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ቃንዛ ጎረሮ፡ ሕማም ርእሲ፡ ቅርጥማት፡ ትሑት ናይ
ምስትምቓርን ምሽታትን ዓቕሚ፡ ቅርጸትን ውጽኣትን። ዝበዝሑ ደሓን ዝኾነ ሕማምን ምልክታትን እዮም
ዘርእዩ፡ ገሊኣቶም ግን ከቢድ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ስለ ዘጓንፎም፡ ሓኪም ኪረኣዩ ይግባእ።

ኮሮናቫይረስ ብኸመይ መገዲ እዩ ዘጥቅዕ?
ኮሮናቫይረስ ብናይ ነጠብታን ብናይ ምትንኻፍን መገዲ እዩ ዚለክፍ። ሓደ ሰብ ክህንጥስ ወይ ክስዕል ወይ
ኪዛረብ ከሎ፡ ኣብቲ ኣየር፡ ዚልብዑ/ዚልብዱ ነጠብጣባት ይፍጠሩ። ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓ'ቲ ሰብ'ቲ ምስ
ዚርከብ፡ ኪልከፍ ይኽእል እዩ። እቲ ነጠብጣብ ኣብ ባይታ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ምስ ዚወድቕ፡ እቲ
ለበዳ ብኡ ገይሩ ኪቕጽል ይኽእል፡ ብፍላይ ብመገዲ ኣእዳው። ሓደ ሰብ ኢዱ ከይተሓጽበ፡ ዓይኑ ምስ
ዚሓሲ ወይ ኣፍንጫኡ ምስ ዚትንክፍ፡ እቲ ቫይረስ በዚ መገድ'ዚ ገይሩ ናብ ኣካላትና ኪኣቱ ይኽእል።
ስለዚ ከኣ'ዩ ርሕቀትካ ምሕላውን ኣእዳውካ ወትሩ ምሕጻብን ኣገዳሲ ዚኸውን።

