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እቲ ናይ መርመራ መውሰዲ ከረጺት እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዎ፡እቲ ናይ መርመራ መውሰዲ ከረጺት እዚ ዝስዕብ ትሕዝቶ ኣለዎ፡

መምርሒታት ጨዋም ሕቃቕ ዝሓዘ 
ባኮ።

መጽቀጢት መልሓስ 
ኣብ መርመራ

ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ናይ ምራቕ 
ብልቃጥመትሓዝ 

ቅምሶ

ብቸርኔራ ዝዕጾ ከረጺት

Dynamic Code AB
Fridtunagatan 24
582 13 Linköping

እዚ መምርሒ ጽሑፍ ኣብ  
2021-02-12 ተመሓይሹ 

ዝተሓትመ እዩ



5.5.  ካብ ሓናትካን ዳሕረዋይ ክፋል ጐረሮኻን  ካብ ሓናትካን ዳሕረዋይ ክፋል ጐረሮኻን  
መርመራ ውሰድመርመራ ውሰድ
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ሀ) ነቲ ዘንጊ መውሰድ ቅምሶ ዝሓዘ ብልቃጥ 
መትሓዝ ቅምሶ ኣውጽኣዮ።

ለ) ናብ ውሽጢ ጐረሮኻ ምእንቲ ክትርኢ 
ክትክእል፡ መስትያት ወይ ካሜራ ዘለዋ 
ሞባይል ተሌፎን ከም ዘለካ ኣረጋግጽ።

ሐ) ንመኽደኒ ናይ ብልቃጥ መትሓዚ ቅምሶ 
ጠዊኻ ኣልዕሎ። ነቲ ልስሉስ ክፋል ናይ ዘንጊ 
መውሰድ ቅምሶ ንኸይትትንክፎ ኣስተውዕል።

4. 4. ናይ ጐረሮ መርመራ ናይ ጐረሮ መርመራ 
ንምውሳድ ተዳሎንምውሳድ ተዳሎ

ሀ) ኣብ መስትያት ርኣ። ምእንቲ ንጹር ስእሊ 
ናይ ሓናትካ ክትወስድ፡ ርእስኻ ቅሩብ ንድሕሪት 
ኣቕኒንካ ኣፍካ ኣጸቢቕካ ክፈቶ።

ለ) ነታ መጽቀጢት መልሓስ ተጠቂምካ 
ንዳሕረዋይ ክፋል መልሓስካ ጸቒጥካ ሓዛ። 

ሐ) በቲ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ጌርካ ብኽልቲኡ 
ወገን ናይ ጐረሮኻ ንሓናትካ ን5-7 ካልኢት 
ዝኸውን ፋሕፍሓዮ። ካልእ ክፋል ናይ ኣፍካ 
ንኸይትትንክፍ ፈትን።

መ) ሕጂ ነቲ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ንሓናትኻ 
ሓሊፉ ናብ ዳሕረዋይ ክፋል ጐረሮኻ ኣሕልፎ።  
ን5-7 ካልኢት ኣብ ልፋጫዊ መምብራናኻ 
ኣጸጊዕካ ፈሕፋሓዮን ሓግሕጎን። ከምልሰካ እንተ 
ደልዩ፡ ኣብ ልክዕ ቦታ ኣለኻ ማለት እዩ።

ሰ) ነቲ ዘንጊ ከየንበርካ ናብ ስጕምቲ 6 ቀጽል።

ሀ) ነቲ ልስሉስ ክፋል ናይ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ፡ 
ካብ 2 ክሳብ 3 ሰንቲ ሜተር ኣብ ሓንቲኤን 
ጽርንቕትኻ (ኣፍናጫኻ) ኣእቲኻ ን5-7 ካልኢት 
ኣብ ውሽጣዊ መንደቕ ኣፍንጫኻ እንዳ 
ፋሕፋሕካ ኣዙሮ። 

ለ) ካብታ ካልኣይቲ ጽርንቕትኻ ድማ 
ብተመሳሳሊ ኣገባብ ቅምሶ ውሰድ። 

ሐ) ነቲ ዘንጊ ከየንበርካ ናብ ስጕምቲ 7 ቀጽል።

6. 6. ካብ ኣፍንጫኻ ካብ ኣፍንጫኻ 
መርመራ ውሰድመርመራ ውሰድ

ነቲ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ብቐጥታ ኣብቲ 
ብልቃጥመትሓዝ ቅምሶ መሊስካ ኣእቲኻ ነቲ 
መኽደኒ ጽቡቕ ጌርካ ጽቐጦ።

8. 8. በቲ መኽደኒ ክደኖበቲ መኽደኒ ክደኖ

ሀ) ንፋጥ እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ መጀመርታ ፊጥ በሎ።

ለ) ኣብ ላዕለዋይ ጫፍ ናይቲ ጨዋም ሕቃቕ 
ዝሓዘ መትሓዚ ዘላ መሕተሚ ጠዊኻ እለያ።  
ርእስኻ ንድሕሪት ኣቕኒንካ ኣስታት ፍርቂ 
ናይቲ ሕቃቕ ኣብ ሓንቲኤን ጽርንቅትኻ 
(መስኮት ኣፍንጫኻ) ኣንጠብጥቦ። ነቲ 
ዝተረፈ ኣብታ ካልኣይቲ ኣንጠብጥቦ። ንሓጺር 
እዋን (10-15 ካልኢት) ንኽሰርሕ ግደፎ፡ 
ድሕሪኡ ነቲ ሕቃቕ ብምውሓጥ ናብ ጐረሮኻ 
ከም ዝወርድ ግበር።

3. 3. በቲ ጨዋም ሕቃቕ በቲ ጨዋም ሕቃቕ 
ጌርካ ንኣፍንጫኻ ኣጽርዮጌርካ ንኣፍንጫኻ ኣጽርዮ

ነቲ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ዝሓዘ ብልቃጥ 
መትሓዝ ቅምሶ ኣብቲ ብቸርኔራ ዝዕጾ ከረጺት 
ኣእቲኻ ዕጸዎ። 

ነቲ ከረጺት ምስ ትሕዝትኡ ክሳብ ተረክቦ ኣብ 
መዝሓሊ ኣጽንሓዮ። እቲ ምርካብ 
 ሽዑ መዓልቲ ክፍጸም ኣለዎ።

9.9. ነቲ መርመራ ጠርንፎ ነቲ መርመራ ጠርንፎ

ነቲ ናይ ምራቕ ብልቃጥመትሓዝ ቅምሶ፡ 
መጽቀጢት መልሓስን መትሓዝ ጨዋም 
ሕቃቕን ከም ተራ ናይ ገዛ ጐሓፍ ጕሓፎ።  

እዚኦም ምስቲ መርመራ ኣይተረክቦምን ኢኻ።

10.10.  ዝተረፈ ካልእ ናውቲ ዝተረፈ ካልእ ናውቲ 
ደርብዮደርብዮ

ኣእዳውካ ተጠንቂቕካ ብምሕጻብን ብምንቃጽን 
ወይ ብናይ ኢድ ኣልኮል ብምጽራይ ጀምር።

ምእንቲ ገለ ኣገዳሲ ነገር ከይትሰግር፡ ቅድሚ 
መርመራ ምጅማርካ ብምልኡ ነቲ መምርሒ 
ኣንብቦ ኢኻ።

1. 1. ነቲ መምርሒታት ነቲ መምርሒታት 
ኣንብቦኣንብቦ

ነቲ ዝገበርካዮ መርመራ ሽዑ መዓልቲ ናብቲ 
እቲ መርመራ ዝወሰድካሉ ቦታ ኣረክቦ። እቲ ናይ 
መርመራ መውሰዲ ከረጺት ካብ ቤት መድሃኒት 
እንተ ኾይኑ ተወሲዱ፡ ሓደ ምልክት ሕማም 
ዘይብሉ ሰብ ወይ ተወካሊ ከረክበልካ ኣለዎ። 
ውጽኢት ናይቲ መርመራ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ 
መዓልቲ ኣብ 1177.se ክትረኽቦ ኢኻ። ድሕሪ 
ሰለስተ መዓልቲ መልሲ እንተ ዘይረኺብካ፡ 
ሓድሽ መርመራ ኣዚዝካ ኣብቲ ናይ ቮርድጋይደን 
1177 ወሃብቲ ሓገዝ (supporten) ኣቲኻ 
ብዛዕባ እቲ ዘይመጸ መልሲ ሓብሮም።

11. 11. ኣረኪብካ መልሲ ተጸበኣረኪብካ መልሲ ተጸበ

ሀ) ነቲ ናይ ምራቕ ብልቃጥመትሓዝ ቅምሶ 
ኣውጺእካ ነቲ መኽደኒ ክፈቶ። 

ለ) ኣብቲ ናይ ምራቕ ብልቃጥመትሓዝ ቅምሶ 
2-3 ግዜ ጡፍ በል። 

ሐ) ነቲ ዘንጊ መውሰዲ ቅምሶ ኣብቲ ምራቕ 
ጠሚዕካ ንሒደት ግዜ ኣዙሮ። 

መ) ነቲ ናይ ምራቕ ብልቃጥመትሓዝ ቅምሶ 
ደርብዮ። 

ሰ) ነቲ ዘንጊ ከየንበርካ ናብ ስጕምቲ 8 ቀጽል።

7. 7. ኣብ ምራቕ ምጥማዕኣብ ምራቕ ምጥማዕ

ነቲ ብልቃጥ መትሓዝ ቅምሶን ዘንጊ መውሰድ 
ቅምሶን ኣውጺእካ ኣብቲ ምልክት ዘሎ ናትካ 
ውልቃዊ ሓበሬታ ልክዕ ምህላዉ ኣረጋግጽ። 
እቲ ሓበሬታ ቅኑዕ እንተ ዘይኰይኑ፡ ምስቶም 
ናይ መመርመሪ ከረጺት ዝሃቡኻ ቦታ ርክብ 
ግበር።

2. 2. እቲ ሓበሬታ ልክዕ እቲ ሓበሬታ ልክዕ 
ምዃኑ ኣረጋግጽምዃኑ ኣረጋግጽ

ሰላም! እዚ ናይ ዳይናሚክ ኮድ፡ ባዕልኻ ንነብስኻ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ መውሰዲ ከረጺት እዩ። እቲ ምውሳድ መርመራ 
ንምግባሩ ቁሩብ ደቓይቕ ጥራይ እዩ ዝወስድ። ድሕሪኡ ንኽምርመር ናብ ናትና ላቦራቶሪ ይልኣኽ። ውጽኢት ናይቲ መርመራ ኣብ 
1177.se ክትረኽቦ እዩ። ኣብ 1177.se ኣቲኻ ኣብ ዞባኻ እንታይ ከም ዝምልከት ርኣ።

እቲ መርመራ ምስ ገበርካዮ ሽዑ መዓልቲ ከተረክቦ ኣለካ።

ምእንቲ ገለ ኣገዳሲ ነገር ከይትሰግር፡ ቅድሚ መርመራ ምጅማርካ ብምልኡ ነቲ መምርሒ ኣንብቦ ኢኻ።
COVID-19COVID-19
ባዕልኻ ንነብስኻ ናይ መርመራ 
መውሰዲ ከረጺት


