
TIGRINJA

ትግርኛ / Tigrinja   

 
TTeekksstt  11  
 
 
ምልባዕ ናይ ኮሮና ቫይረስ ጠጠው ኣብምግባር ሓግዝ!  
ኣብ ገዛ በጻሕቲ ንኸይመጹኻ ብጥብቂ ንመክር። ንስኻውን ንካልኦት ንኽትበጽሖም ኣይትኺድ። 
ብሓባር ብምኻን ንሓድሕድና ንተዓላለ ። 
 
  
TTeekksstt  22    
  
ምልባዕ ናይ ኮሮና ቫይረስ ጠጠው ኣብምግባር ሓግዝ !   
ምሳኻ ምስ ዘይነብሩ ምስ ካልዖት ዘለኻ፡ናይ ማህበራዊ ርክባትካ ደረት ግበረሉ። 
ብሓባር ብምኻን ንሓድሕድና ንተዓላለ ። 
 
 
 

 

Tigrinja/ትግርኛ 

  

ሓሓበበሬሬታታዊዊ ጽጽሑሑፍፍ  ክክታታበበትት  ኮኮሮሮናና  ኣኣብብ  ድድራራመመንን  ኮኮሙሙነነ    

 

ተላባዕነት ሕማም ኮቪድ 19 ኣብ ኖርወይን ድራመንን ይውስኽ ኣሎ፤ ብፍላይ ድማ ኣብ ምንጎ ቆልዑን፡ ንዓሽቱን ዓበይትን 
መንዕሰያትን። ብከቢድ ዝሓሙን ዝሞቱን ምዕንትን ውህዳት ክኾኑ ተላባዕነቱ ክንድርቶ ሕጅውን ኣገዳሲ እዩ። 

ሕጂ ብኮቪድ 19 ኣብ ሆስፒታል ዝድቅሱ ዘለዉ ሕሙማን ብቀንዱ ሙሉዕ ክታበት ዝወሰዱ ኣረጋውያንን ዘይተኸትቡ ዓበይቲን 
እዮም። 

ንተላብዖ ንድርተሉ እቲ ዝበለጸ መገዲ ክታበት እዩ። ኣብ ኖርወይ ናይ ኮሮና ክታበት ብናጻ እዮ። ናይ ኖሽክ መለለይ ቁጽሪ ወይ    
ዲ-ቁጽሪ  ኣየድልየካን እዩ፤ ናይ ትውልዲ ዕለትን ስምን እኹል እዩ። 

ኹሎም ዕድሜኦም ካብ 12 ንላዕሊ ዝኾኑ ሕጂ ኣብ ኖርወይ ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። 

  

ጥጥቅቅሚሚ  ናናይይ  ኮኮሮሮናና  ክክታታበበትት  

- ምስ ትልበድ ንኣኻ ንነብስኻ ካብ ከቢድ ሕማምን ሞትን ይካላኸለልካ  
- ንካልዖት ናይ ምልባድ ሓደጋ የጉድል 
- ናይ ኮሮና ምስክር ወረቐት 

እቶም መብዛህትኦም ጽልዋታት ናይቲ ክታበት ዘይሓደገኛን ድሕሪ ሓጺር ግዜ ባዕሉ ዝጠፍእን እዩ። እቲ ምስ ሕማም ናይ ኮቪድ 19 
ክህሉ ዝኽእል ምትሕልላኻት ካብቲ ብክታበት ክመጽእ ካብዝኽእል ጽልዋ ኣዝዩ ዝዓበየ ኮይኑ የረኣ። 

  

ብብዛዛዕዕባባ  ናናይይ  ገገዛዛዕዕ  ርርዕዕስስኻኻ  ጥጥዕዕናና፡፡  ውውልልቃቃዊዊ  ተተነነቃቃፍፍነነትት  ወወይይ  ካካልልእእ  ኣኣብብ  ዙዙርርያያ  ናናይይ  ክክታታበበትት  ዘዘጨጨነነቀቀካካ  ሕሕቶቶታታትት  ኣኣለለካካ’ዶዶ?  ብብዛዛዕዕባባ  እእዚዚ  
ንንምምዝዝርርራራብብ  ምምስስ  ውውልልቃቃዊዊ  ሓሓኪኪምምካካ  ርርክክብብ  ግግበበርር።።  ካካልልዕዕ  ሕሕቶቶታታትት  ምምስስ  ክክታታበበትት  ዝዝተተዓዓሳሳሰሰረረ  እእንንተተሃሃሊሊዩዩካካ  ምምስስቲቲ  ናናይይቲቲ  ኮኮሙሙነነ  ናናይይ  
ክክታታበበትት  ተተለለፎፎንን  3322  0044  4400  0000  ርርክክብብ  ግግበበርር።።  

  

ተተግግባባራራዊዊ  ሓሓበበሬሬታታ 

ኣብ ድራመን ክታበት ንሕበሉ ቦታ ኣብ ጉልስኩገን ሰንተር (Gulskogen Senter) ኢዩ፤ ናይ ክታበት ኣዳራሽ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ 
ካብ ሰዓት 11፡00 – 17:00 ክፉት እዩ። 

ኩሉ መዓልቲ ፋይዘርን ሞደርናን ከታበት ይወሓቡ። 

ክታበት ብዘይ ቆጸራ እዩ፡ ንቀዳመይቲ፡ ካልዓይቲን ፡ ከምእዉን ሳልሰይቲ ነቶም ሕማም ናይ ምክልካል ድኽመት ዘለዎም። ቆጸራ 
ክትሕዝ እንተደሊኻ ብ 32 04 40 00 ደውል። 
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