
  
 
 

  

 
 
 

TIGRINJA 

ቁጽሪ 37 

መስከረም 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 

 

ምልባዕ ኮሮና ይቕጽል 
እዚ ለበዳ ኣየብቅዐን። ድሕሪ ክረምቲ ኣብ ኣውራጃ 
ካልማር ለበዳ ኮሮና ዳግማይ ይውስኽ። ሎሚ ደልታ 
ዝተባህለ ዓይነት ይዕብልን ኣዝዩ ብዝቐለለ ይላባዕን ኣሎ። 

ኣብ ኣውራጃ ካልማር 38000 ሰባት ክሳብ ሕጂ 
ኣይተኸተቡን። ኩሎም ዘይተኸተቡ ናብ  ምሕማም ሓደጋ 
ይቃልዑን ነዚ ለበዳ የላብዑን። እቲ ሕጂ ክትገብሮ ዘለካ 

ኣገዳሲ ነገር  ክትክተብ'ዩ: ትብል ሓኪም ምክልኻል 
ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሊሳ ላበ ሳንደሊን። 

ክልተ ዶስ ክታበት ውሰድ 

ክልተ ዶስ ክታበት ክትወስድ ኣገዳሲ'ዩ። ብድሕሪኡ 
ዝበለጸን ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሕን መከላኸሊ ብምርካብ 
ብኸቢድ ካብ ምሕማም ክትገላገል ኢኻ። ብተወሳኺ  ነዚ 
ለበዳ ደው ኣብ ምባል ክሕግዝን ሕክምና ከኣ ብጣዕሚ 

ብዙሓት ሕሙማት ምሕካም ኣይከድልዮን'ዩ። 

ኩሎም 16ን ልዕሊኡን ዝዕሚኦም ክኽተቡ ኣለዎም። ኣብ 

1177.se ብምእታው ግዜን ቦታን ናይ ክታበት ቁጸር። 

ሕጂ ናይ ቆጸራ ግዜ እንተዘይተረኽበ? ናይ ቆጸራ ግዜ 

ንግዚኡ ተወዲኡ ክኸውን ይኽእል'ዩ። ኣብ ማእከል 
ጥዕናኻ ክታበት ኣብ ዝተቐረበሉ ግዜ ዝተሓዝ ሓዱሽ ናይ 

ቆጸራ ክህሉ'ዩ። ዝተወሰና ማእከላት ጥዕና ኣቐዲምካ 
ቆጸራ ከይሓዝካ ዝወሃብ ክፉት ናይ ክታበት ግዜ 

ክህልወን ይኽእል'ዩ። 

ብዛዕባ ክታበት ሕቶ እንተኣለካን ወይ ሓገዝ እንተደሊኻን 

ናብ 0480-84444 ደውል( ሓበሬታ ብቛንቋ ሽወደን 

ጥራይ'ዩ)። ትሕቲ 18 ዝዕሚኦም ካብ ወለዶም ወይ 
ሞግዚቶም ፍቓድ የድልዮም።ዝምላእ ፎርም  ኣብ 

መርበብ ሓበሬታ 1177.se ኣሎ። 

ህጻናትን ንኣሽቱ ቆልዑን ናብ ትምህርቲ ክኸዱ'ዮም 

ካብ ዝመጽእ ዘሎ ቀውዒ ንደሓር ናይ ትምልርቲ ክላሳት 

ኣብ ቤትትምህርቲ ክካየድ'ዩ።  እንተኾነ ግን ድሕሪ 
ዓመታዊ  ዕረፍቲ ኣብ ቤትትምህርትን ስራሕን ብዙሓት 

እንደገና ክእከቡ ምስጀመሩ ሓደጋ ናይ ምልባዕ ደልታ 

ዓይነት ኮሮና ክህሉ ይኽእል'ዩ። 

ኣብ ሓደ ቤትትምህርቲ ለበዳ እንተደኣ ኣጓኒፉ ናይ ህዝቢ 
ጥዕና በዓል ስልጣን ወይ ሓኪም ምክልኻል 
ተመሓላለፍቲ  ሕማማት ትምህርቲ ካብ ገዛ ብርሕቀት 

ክኸውን ክእዝዙ ይውእሉ'ዮም። ኮሙንካን 

ቤትትምህርትን ከመይ ከምዝኸውን ክሕብሩኻ'ዮም። 
ዝተሓደሰ ሓበሬታ  ኣብ ናይ ምምሕዳራት መርበብ 
ሓበሬታ ትረክብ። 

እዞም ዝስዕቡ ለበዋታት ምስዓብ ናይ ግድን ክንቅጽል 
ኣለና 

- ርሕቀት ኣብ ነንሕድሕድና ንሓሉ። ብፍላይ ኣብ 
ዕጹው ቦታ። 

- ዋላ'ውን ቁሩብ ጉንፋዕ እንተሓሚምካ ገዛ ጽናሕን 
ኣብ ማእከል ጥዕና ተመርመርን። 

- ዋላ ዝተኸትቡ ሰባት እውን ምልክታት 
እንተተራእይዎም ገዛ ክጸንሑ ኣለዎም። ሰብ ዋላ 
ብጽኑዕ ኣይሕመም ነቲ ቫይረስ ግን ክስከሞ 

ይኽእል’ዩ። 

- ብዙሓት ሰባት ዝእከበሉ ቦታ ኣወግድ። 

- ምስ መዋጽእትኻ ጥራይ ምርኻብ ዝበለጸ'ዩ። ኣብ ደገ 

እንተሃለኻ  ከኤ ዝሓሹ'ዩ። 

- ደጋጊምካ ኢድካ ተሓጸብ። 

 

ካብ ቛንቋ ሽወደን ወጻኢ ብኻልኦት ቛንቋታት ዝወሃብ 

ሓበሬታ ኣብ'ዞም መርበብ ሓበሬታታት ኣሎ 

● 1177.se 

● Krisinformation.se 

 

ብዙሓት ዓንቀጻት ብዛዕባ ኮሮና 

ናይ ህዝቢ ጥዕና በዓል ስልጣን እዞም ለበዋታት እዚ 
ዓመት ክሳብ ዝውዳእ ናይ ግድን  ክሳዓቡ ኣለዎም 
ይብል።  ስዒቡ ዝመጽእ ዓንቀጽ ሓዱሽ ብዛዕባ ኮሮና 

ክሕበር ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንተድኣ ኣጓኒፉ  ክኸውን'ዩ። 

 


