ንቕምሶ ምርመራ ኮቪድ-19 ቆጸራ ሓዝ
ብኮቪድ-19 ዚለዓል ረኽሲ ከይህልወካ ንምፍላጥ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ። እቲ
መርመራ PCR-test ይብሃል። ንሕና ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዚረኣዮ ዘሎ ሰብ
ጥራይ ኢና እንምርምር።
bank-id ወይ Freja eID Plus ተጠቒምካ ኣብ 1177.se ሎግ ብምግባር ንናይ ቅምሶ ምርመራ ብዚምልከት ቀጥታዊ ቆጸራ
ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚ ንኣኻ፡ ማለት 13 ዓመት ዝመላእካን፡ እንተ ወሓደ ን48 ሰዓታት ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ዘርኣኻን
ዝበርትዓካን እዩ ዚምልከት።

ብኸምዚ መገዲ ናይ ቅምሶ ምርመራ ቆጸራ ትሕዝ
1. ኣብ 1177.se ሎግ ግበር፡ ነቲ ናይ ኢ-ሸንስተን ”Provtagning Covid-19 (Östergötland)” ኣብ ትሕቲ
ኣርእስቲ Regionen rekommenderar ድማ ምረጽ።
2. ቅምሶ ንኽትህብ ተመዝገብ። ተመዝጊብካ ምስ እትጸንሕ ኣብ ዚመጽእ እዋን ቦታ መሪጽካ ኣብ ካልእ ቆጸራ ክትሕዝ
ትኽእል ኢኻ።
3. ነቲ ናይ ቅምሶ ምውሳድ ዚግበረሉ ቦታ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
4. ቆጸራ ሓዝ። ቆጸራ ምስ ዘይትሕዝ፡ ምርመራ ኣይካየድን።
5. ብመገዲ 1177.se ፡ምስቲ መረጋገጺ፡ ነቲ ናይ ቅምሶ ግዜን ናብቲ ቦታ ዚመርሕ ናይ መገዲ ካርታ ዚምልከት ሓበሬታን
እውን ኪወሃበካ እዩ።
6. መዓልቲ ቆጸራኸ ምስ ኣኸለ፡ ናብቲ መውሰዲ ቅምሶ ትኸይድ። ወይ ብብሽግለታ ወይ ብእግርኻ ወይ ድማ ብናትካ
ማኪና ወይ ባዕልኻ ብእትመርሖ ዝኾነ ዓይነት ተሽከካሪ ምጻእ። ብናይ ሓባር መጎዓዝያ ወይ ብታክሲ ኣይትምጻእ፡
ምኽንያቱ ድማ ምልክታት ሕማም ስለ ዘሎካ እዩ።
7. ቅቡል፡ ፎቶ ዘለዎ ወረቐት መንነት ተማላእ።
8. ኣብቲ ናይ ቅምሶ መውሰዲ ቦታ ምስ መጻእካ፡ ክሳዕ እንጽውዓካ ክትጽበ ኢኻ።
9. እቶም ሰራሕተኛታት ከመይ ጌሮም ነቲ ቅምሶ ከም ዚወስዱዎ ኪሕብሩኻ እዮም፡ ብድሕሪኡ ቅምሶ ኪወስዱልካ እዮም።
10. ኣብ ውሽጢ 2-4 መዓልታት መልሲ ክትረክብ ኢኻ። ነቲ ናይ ቅምሶ ምርመራ መልሲ ክትጽበ ከሎኻ፡ ምልክት ሕማም
ስለ ዘሎካ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ። ብመገዲ ኤስ.ኤም.ኤስ ወይ ብኢመይል ተዳሊኻ ጽናሕ፡ ስለዚ እቲ ናይ መርመራ
መልሲ ምስ መጸ ብ 1177 Vårdguidens e-tjänsterሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ብኸምዚ መገዲ ኣብ vårdcentral ቆጸራ ትሕዝ
ኣብ ሓንቲ ካብዘን እተጠቕሳ ማእከላት መመርመሪ ቅምሶ ንኽትመጽእ ተኽእሎ ምስ ዘይህልወካ፡ ብዛዕባ ምውሳድ ቅምሶ
ዚምልከት ሕቶ ንምሕታት ብመገዲ ዲጂታላዊ ፎርም/ቅጥዒ፡ ጌርካ ነቲ vårdcentral ተወከሶ።
1177.se ክትጥቀም ዘይትኽእል እንተ ኾንካ፡ ኣብ ክንድኡ ነቲ ናትካ ማእከል ጥዕና ብተለፎን ርኸቦ።
ኣብዚ፡ ነቲ ኣብ vårdcentralen እትገብሮ ናይ ቅምሶ ምርመራ ዚምልከት ፎርም ትረክብ
•
•
•
•

ኣብዚ ተመልከት 1177.se
ኣብ ትሕቲ "Hitta vård" ነቲ ተመዝጊብካሉ ዘሎኻ vårdcentral ድለዮ።
ኣብ ትሕቲ ኣርእስቲ Våra e-tjänster ነቲ "Förfrågan om provtagning för pågående covid-19infektion" ምረጽ።
ብ bank-id ሎግ ጌርካ ነቲ ፎርም ምልኣዮ።

