
  
 
 

TIGRINJA 

ቁጽሪ 29
የካቲት 2021 

ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ ኣኣብ ክልተ ሰሙን 
እዚ ናይ ሓበሬታ ጽሑፍ  ካብ ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር 
ይመጽእ። ጉጅለ ምትሕብባር ቅልውላው ኣውራጃ ካልማር  ምትሕብባር ናይ  

ኩሎም ኮሙናት ናይዚ ኣውራጃ: ዞባ ካልማር:  ባይቶ ኣውራጃ ካልማርን ካልኦት 
ኩሎም ሰበስልጣናት ናይዚ ኣውራጃን እዩ። ኣብ ግዜ ቅልውላው ናይዚ ሕብረተሰብ 
ብሓባር ንውስንን ነንሕድሕድና ንተሓጋገዝን። 

  facebook.com/krissamverkan.kalmar 

ሓዲሽ ሓበረታ ብዛዕባ ኮሮና 

CORONA

ናብ ሽወደን ንኽትኣቱ 
መርመራ የድሊ 
ናብ ሽወደን ክኣትዉ ዝደልዩ ወጻእተኛታት ዜጋታት  ናይ ኮሮና 

(ኮቪድ -19 ) መርመራ ናይ ግድን ክገብሩ ኣለዎም። መርመራ 

ዝተገብረሉ ግዜ ካብ 48 ሰዓታት ክሓልፍ የብሉንን ዘይተለኽፈ 

ክኸውን ኣለዎን ( ውጽኢቱ ኣሉታ ክኸውን ኣለዎ)።  እዚ 

ንትሕቲ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት: ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ወይ 

ኣብ ፍሉያት ሞያታት ዝሰርሑን  ኣይምልከትን’ዩ። 

ካብ ኤውሮፖ ወጻኢ  ዝኾኑ ሰባት ክሳብ ሕጂ ናብ ሽወደን 

ክኣትዉ ክልኩል'ዩ። ንዓዲእንግሊዝ: ደንማርክን ነርወይን 

ዝምልከት እውን ሓደ'ዩ።  

ኣቐዲሙ ኣብ ዶብ ነይርወን ደንማርክን  እናተመላለሱ ዝሰርሑ 
ሰባት ክኣትዉ ይኽእሉ ነይሮም ኢዮም። ሕጂ ግና ንዕኦም 

እውን እቲ ሕግታት ዝተረረ'ዩ። ውጽኢት ናይ መርመራኦም 
ኣሉታ ምኳኑ ናይ ግድን ከርእዩ ኣለዎም። 

ሓደ ሰብ ሽወደናዊ ዜጋ እንተኾይኑ ግን ኩሉ ግዜ ናብ ውሽጢ 

ሃገር ክኣቱ ይኽእል’ዩ። ግን እቲ ሰብ ናብ ሽወደን ምስ ኣተወ 

ብቐጥታ  ክምርመር ኣለዎ: ብድሕሪኡ ከኣ እንደገና ድሕሪ 
ሓሙሽተ መዓልቲ። እቲ ሰብ ውጽኢት ናይ መርመራ ክሳብ 
ዝንገሮ ገዛ ክጸንሕ ኣገዳሲ ኢዩ። ኩሎም ካብ ተመሃሮ 
ቅድመመባእታዊ ክፍሊ ክሳብ ኣረጋውያን ናብ ሽወደን ምስ 
ተመልሱ ክምርመሩ ኣለዎም። ፖሊስን ሰራሕተኛታት ካልኦት 
ሰብ መዝን ዶብ ኣብ ምክትታል ይተሓጋገዙ። 

ኢኢኤስ= ኤውሮጳዊ ሕብረት+ ሊቸንስቴይን: ኖርወይን 
ኣይስላንድን 

እዚ ውሳኔ ካብ ካብ ዕለት 6 የካቲት ክሳብ 31 መጋቢት 
ግብራዊ ይኸውን። ኣብዚ ብዛዕባኡ ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ። 

ዜና: ናይ ክታበት ኮሮና ፖስፖርት ክመጽእ ይኽእል'ዩ። 

ሎሚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዛዕባ ናይ " ክታበት ፓስፖርት" 
ይዛተ ኣሎ። እዚ ድጂታላዊ ወረቐት ምስክር ኮይኑ ክታበት 

ኣንጻር ኮቪድ-19 ከም ዝተኸተብካ ዘርኢ'ዩ።  ሓደ ሰብ ናብ 
ካልእ ሃገር ንክጓዓዝ ናይ ክታበት ፓስፖርት ክህልዎ ክጥለብ 
ይኽእል ኢዩ። ብተወሳኺ እውን ሰብ ናብ ምርኢታትን 
ኣኼባታትን ካልኦት ንጥፈትን ንክኸይድ ክጥለብ ይኽእል ኢዩ። 
ክሳብ ሕጂ ግና ዝፈልጥ ሰብ የለን።  

ሎሚ መንግስቲ ንናይ ሽወደን "ፓስፖርት" የዳሉ'ሎ። ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ዘገልግልን ውሑስን ክኸውን እዩ። ብሓባር 
ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኤውሮፓዊ ሕብረትን ብሙዃን 
ኩሉ ምስክር ወረቐት ኣህጉራዊ መለክዒ ክህልዎ ይስራሕ ኣሎ። 

እቲ ዕላማ ካብ ዕለት 1 ሰነ ጀሚሩ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል'ዩ። 

ኣብዚ ብዛዕባ ክታበትን ኣገባብ ኣከታትባን ዝምልከት ሓበሬታ 
ኣሎ 

ሎሚ ዞባ ኣውራጃ ካልማር ኣረጋውያንን ናይ ሕክምና 
ሰራሕተኛታትን ይኸትብ ኣሎ። ኣብ መፋርቕ የካቲት ኩሎም 

80ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም  ንክኽተቡ ንኽዕደሙ ደብዳብ 

ክለኣኾም'ዩ። ሓደ ሶሙን ጸኒሖም ኩሎም 70-79 ዝዕድመኦም 

ደብዳበ ክለኣኾም'ዩ። ኣብ መጀመርታ መጋቢት ከኣ  ኩሎም 

65-69 ዝዕድሚኦም ደብዳብ ክልኣኾም'ዩ።

ኣብቲ ደብዳበ ሰብ ቆጸራ ንኽሕዝ እንታይ ክገብር ኣለዎ 

ሰፊሩ'ሎ። 

ኣውራጃ ካልማርን ሓንቲ ካልእ ኣውራጃን ተቖማጥአን ኣብ 
ምኽታብ ዝያዳ ሰጒመን ኣለዋ። 

ክታበት እንታይ ምኳኑ ሰብ መታን ክፈልጥ ናይ ህዝቢ ጥዕና 
በዓል ስልጣን ሓበሬታ ጽሒፎም ኣለዉ። ኣብኡ ኣየኖት 

ክታበት ከም ዝወስዱ: ክታበት ብኸመይ ከምዝካየድ: ሰብ 

ካልእ ሕማም እንተለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ: ኣብ መንጎ 
ንእሽቶን ኣረጊትን እንታይ ፍልልይ ኣሎን ብዙሕ ካልእን። 

ኣብዚ እቲ ሓበሬታ ንረኽቦ: 

ናይ ሞባይልካ ካሜራ ናብዚ QR-ኮድ ኣቕንዕ 

ብቋንቋኻ 
ናይ ልዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን 

ብቋንቋ እንግሊዝ: ሽወደንን ቀሊል ሽወደንን 

ዞባዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ www.1177.se 

ብቋንቋኻ 

Kris-information.se 


