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ንተምሃሮ 2ይ ደረጃ ኣብ ንኡስ-ዞባ ፋሉ 

 

 

ናብ ሓድሽ ዓመተ-ትምህርቲ ብደሓን ምጹ  

ኣብ ውሳነ ናይ መንግስታውያን ትካላት ምርኲስ ብምግባር ኲሎም ተምሃሮ ምህሮኦም ኣብ ቤት ትምህርቶም 
ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብ ተግባር ክውዕል እንተ ኾይኑ ግን ቤት ትምህርቲ ናይ’ቲ ለብዒ ምንጪ 
ከይከውንን እቲ ለብዒ ከይዝርጋሕን ግድን ኲሉ ሰብ ክተሓባበር ኣለዎ።  

እዞም ዝስዕቡ መምርሕታትን ምኽርታትን ለበዋታትን ትምህርቲ ኣብ ንኡስ-ዞባ ፋሉ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን 
ከገልግሉ እዮም። እዞም መምርሕታት ብመሰረት መንግስታውያን ትካላትን ኣብ ዳላርና ዝርከብ ክፍሊ 
ምክልኻል ለብዒን እዮም ተዳልዮም። እዞም እዞም መምርሕታትን ምኽርታትን ለበዋታትን ክሰዓቡ ኲሉ 
ሓላፍነቱ ክስከም ኣለዎ። 

ህልዉ ኲነታት ለብዒ ምስ ዝቀያየር ግን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ልዕሊ እዞም ለበዋታትን መምርሕታትን 
ለውጥታት ክህሉ ግድን እዩ።  

 

ገገይይሽሽኩኩምም  ኔኔርርኩኩምም  ምምስስ  ትትኾኾኑኑ  

 እቶም ምሉእ ክታበት ዘይወሰዱ ሰባት ኣብ ሽወደን ምስ ተመልሱ ግድን ክምርመሩ 
ኣለዎም።ምልክት-ሕማም ይሃልዎም ኣይህልዎም ብዘይገድስ፡ ነዚ ምርመራ ክወስድዎ ኣለዎም። 
ምልክት-ሕማም ዘይብሎም ትሕቲ 6 ዝዓመቶም ቈልዑ ምርመራ ክወስዱ ዘየድልዮም እኳ እንተኾነ 
ካብ መገሻ ምስ ተመልሱ ንሸውዓተ መዓልትታት ኣብ ገዛ ብምውሻብ ካብ ሓድሽ ርክባት ምግባር 
ክቊጠቡ ኣለዎም። 

 እቶም ምሉእ ዝተኸትቡ ሰባት ምስ ኮቪድ-19 ክተኣሳሰር ዝኽእል ምልክት-ሕማም ምስ ዝህልዎም 
ጥራሕ እዩ ምርመራ ክገብሩ ዘለዎም።  

 ካብተን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጒዳያት እንተ ዘይተገሸ ዝሓሸ እዩ ዝብለን ሃገራት ምስ ዝምጻእ(እዚ 
መሰጋገሪ ሊንክ ናብ ካልእ መካነ መርበብ ይወስድ) ብመሰረት በዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና እቲ ሰብ 
ሽወደን ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ብቐጥታ ምርመራ ክገብርን ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልትታት ድማ ዳግማይ 
ምርመራ ክወስድ ይምከር።ብተወሳኺ ንሓደ ሳምንቲ እቲ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ክውሸብ ኣለዎ።  

 ናይ ምርመራ ግዜ ኣብ’ዚ ዝስዕብ መካነ-መርበብ ይተሓዝ፡ 1177.se  
 ድሕሪ መገሻ ምርመራ ካብ ምውሳድ ነጻ ዝኾኑ፡ እቶም ኣብ’ዘን ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ብPCR 

ምርመራ ዝተረጋገጽ ኮቪድ-19 ዝነበሮምን እቶም ነታ ካልአይቲ ክታበት ካብ ዝወስድዋ ክልተ ሳምንቲ 
ዝገበሩ፡ ሽወደን ምስ ተመልሱ ምርመራ ክገብሩ ኣየድልዮምን እዩ።    

 ንተወሳኺ ሓበሬታ : ካብ መገሻ ወጻኢ ሃገር ናብ ሽወደን ዝተመለስካ ዝምልከት ለበዋታት - በዓል-
መዚ ሕዝባዊ ጥዕና  (folkhalsomyndigheten.se) 
 

ኮኮቪቪድድ--1199  ከከመመልልክክቱቱ  ዝዝኽኽእእሉሉ  ምምልልክክታታትት--ሕሕማማምም  

 ምስዓል 
 ረስኒ 
 ነድሪ-ኣፍንጫ ወይ ምዕባስ ኣፍንጫ 



 ኣብ ልዕሊ ዓቕሚ ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ለውጥታት ምስ ዘጋጥም 
 ቃንዛ ጐረሮ  
 ምሕማም ርእሲ 
 ዕግርግር 
 ቃንዛ ጭዋዳታት  
 ቅርጸት 
 ውጽኣት 
 ድኻም 

ምምልልክክትት  ሕሕማማምም  ምምስስ  ዝዝህህልልወወካካ::    

ኲኲሎሎምም  ምምልልክክትት--ሕሕማማምም  ምምስስ  ዝዝህህልልዎዎምም  ወላ’ኳ ምሉእ ክታበት እንተ ወሰዱ ወይ ንቡር ጒንፋዕ እዩ 
እንተበሉ፡ግድን ምርመራ ክወስዱ ኣለዎም።ዝኾነ ይኹን ሰብ ምርመራ ወሲዱ መልሲ ክጽበ ደኣ’ምበር ዕድለይ 
ክብል የብሉን።  

እእቲቲ  መመልልሲሲ  ኣኣሉሉታታዊዊ  ምምስስ  ዝዝኸኸውውንን፡ እቲ ምልክት-ሕማም ካልእ ምዃኑ እኳ እንተ ኣመልከተ፡ እቲ ሰብ ክሳብ 
ዘይተላባዒ ዝኸውን ኣብ ገዝኡ ክኸውን ኣለዎ።እንተ ዘይኮይኑ እቲ ጒንፋዕ ናብ ካልኦት ክላባዕ ስለ ዝኽእል፡ 
ኲሎም እቶም ዝተለኸፉ ምርመራ ክገብሩ ግድን እዩ።  

ምምልልክክትት--ሕሕማማምም  ምምስስ  ዝዝህህሉሉ  ናናይይ’’ቲቲ  ምምርርመመራራ  ግግዜዜ  ኲሉ ግዜ  ኣብ 1177.se ኣቲኻ ይተሓዝ።ናይ ኣንቲ-ጂን 
ምርመራ ይኹን ስሉጥ ምርመራ ኣይኮነን ዝውሰድ።  

 

ክክታታበበትት  

ኲሎም እቶም ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ዝኽእሉን ዝፍቀደሎምን ሰባት ነቲ ምርመራ ክወስድዎ በዓል-መዚ 
ሕዝባዊ ጥዕናን ዞባ ዳላርናን ይላበዉ ምኽንያቱ ነቲ ለብዒ ካብ ምዝርጋሕ ደው ከብሎ ዝኽእል እቲ ቀንዲ 
ክታበት ስለ ዝኾነ።ብዝተኻእለ መጠን ኲሉ እቲ ዝበዝሐ ክታበት ክወስድ መንግስታውያን ትካላት ይሕብሩ 
ምኽንያቱ ካብ ሕማም ወይ ሞት ኮቪድ-19 ከገላግል ዝኽእል እቲ ቀንዲ ውጽኢታዊ ክታበት ስለ ዝኾነ።  

ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድ ወለንታውን ገንዘብ ዘይክፈሎ ነጻን እዩ።ኣብ ሽወደን ዘለዉ ኲሎሞ እቶም 2005 
ወይ ቅድሚኡ ዝተወልዱ ነዚ ክታበት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም።12ን ልዕሊኡን ዝዕድመኦም ነዚ ክታበት 
ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ በዓል-መዚ ፍርያት መድሃኒት ሕብረት ኤውሮጳ ኣፍቂዱ ኣሎ።በዓል-መዚ ፍርያት 
መድሃኒት ሽወደን ድማ እንታይ ዓይነት ውሳነ ከም ዝውስን ክረአ እዩ።  

እቲ ክታበት ክልተ ግዜ ዝወሃብ ኮይኑ እታ ካልአይቲ ክታበት ድሕሪ ሒደት ሳምንትታት ትወሃብ። 
 

ክክታታበበትት  ኣኣብብ  ቤቤትት  ትትምምህህርርቲቲ  

እቶም 2005 ወይ ቅድሚ ዝተወልዱ ክታበት ክወስዱ ግዜ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም። ማእከል ክንክን-ጥዕና 
ኑርስሉንድ(ቮርድ ሰንትራለን) ምስ ንኡስ-ዞባ ፋሉን ብሓባር ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ብምኻድ ነቶም 2005 
ወይ ቅድሚኡ ዝተወልዱ መንእሰያት ክታበት ኮቪድ-19 ክህብዎም እዮም። ሓበሬታ ክታበትን ምሓዝ ግዜ 
ክታበትን ብዝምልከት ትምህርቲ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ንነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ሓበሬታ ክወሃቦ እዩ።ክታበት 
ንምውሳድ ግዜ ዝተሓዝ ኣብ 1177.se ኣቲኻ እዩ: https://www.1177.se/Dalarna/sjukdomar‐‐
besvar/lungor‐och‐luftvagar/inflammation‐och‐infektion‐ilungor‐och‐luftror/om‐covid‐19‐‐
coronavirus/om‐vaccin‐mot‐covid‐19/boka‐tid‐for‐vaccination‐i‐region‐dalarna/ 

 



ኣኣብብ  ቤቤትት  ትትምምህህርርቲቲ  ሓሓደደጋጋታታትት  ምምዝዝርርጋጋሕሕ  ለለብብዒዒ  ንንምምቕቕናናስስ  እእንንታታይይ  ክክንንገገብብርር  ኣኣለለናና፡፡  

ተተመመሃሃሮሮንን  ዝዝተተፈፈላላለለዩዩ  ጒጒጅጅለለታታትት  ኣኣባባላላትት  ቤቤትት  ትትምምህህርርትትንን    

ብዝተኻእለ መጠን ዝተፈላለዩ ጒጅለታትን ሰባትን ንኸይተሓዋወሱ ክስረሓሉ ኣለዎ።ማለት ብዝተኻእለ መጠን 
ነፍሲ-ወከፍ ተምሃራይን ኣባል ቤት ትምህርትን ዝረኽቦም ሰባት ሒደት ክኾኑ ኣለዎም። 
 

ካካብብ  ምምጽጽቕቕቓቓጥጥ  ምምቚቚጣጣብብ  

ኣብ’ቶም ኣባላት ቤት ትምህርቲ ዝጥቀምሎም ክፍልታትን ክላሳትን ካልኦት ቦታታትን ኣብ መንጎ ሰባት 
ምፍንታት ክህሉ ከም ዘለዎ ክሕሰበሉ ኣለዎ።ኣብ ዕረፍትን ምሳሕን ካልኦት ኣጋጣምታትን ምጽቕቓጣት 
ከየጋጥሙ ኣብ ልዕሊ እቶም እዋናት ወይ ሰዓታት ምምሕያሻት ክግበረሎም ኣለዎ። 
 

ኣኣእእዳዳውውካካ  ምምሕሕጻጻብብ  

ኣብ ምድሪ-ቤት ሳምናን መድረቒ ወረቐት ምቕራብ። ሰብ ኣብ ዝኣትወሉ በርን ክላስን ካንቲናን(ምሳሕ 
ዝብለዓሉ ኣዳራሽ) ናይ ኢድ ኣልኮሆል ክህሉ ኣለዎ።  
 

ኣኣብብ  መመዓዓልልቲቲ  ነነጻጻ  ኣኣየየርር  ((ፍፍሪሪ  ሉሉፍፍትት  ዳዳግግ))  

ኣብ ግዳም ክካየድ ይምከር።ኣብ መዓልቲ ነጻ ኣየር እዉን እንተኾነ እተን ዝተፈላለያ ክላሳት ወይ ኣብያተ-
ትምህርቲ ክተሓዋወሳ የብለንን።እዛ መዓልቲ ክትምደብ ከላ ከም ሕማቕ ክሊማ ከጋጥም ከም ዝኽእልን 
ከምኡ’ውን ካልኦት ለብዒ ኣብ ምዝርሓ እጃም ከበርክቱ ዝኽእሉ ንኣብነት እዋን ምሳሕ ክሕሰበሎም ኣለዎ። 
 

ኣኣኼኼባባታታትት  

ኣብ ኣኼባ ወለድን ኣኼባ ኣባላት ቤት ትምህርትን መፈለምታ ትምህርትን ወዘተን ዝኣመሰሉ እቲ ኣኼባ 
ብኣካል ክካየድ ከም ዘይብሎም እዩ እቶም መምርሕታት ዝሕብሩ። ኣኼባ ወለዲ ብዲጂታት(ኢንተርነት) 
ክካየዱ ኣለዎም። ኣኼባ ኣባላት ቤት ትምህርቲ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብዲጂታላዊ ኣገባት ጥራሕ እዩ ክካየድ።  

መመሸሸፈፈኒኒ--ኣኣፍፍንን  

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ኣብያተ ትምህርትታት ንኡስ-ዞባ ፋሉን መሸፈኒ-ኣፍ ክንጥቀም ዝብል ለበዋ የለን። ሓደ 
ሰብ እንተ ደልዩ ግን ክጥቀም ይኽእል እዩ።ንኣብነት ኣብ ጥቓ ካልኦት ኣብ ትኾነሉ እዋን ወይ ከም በጽሒ 
ብገለ ምኽንያት ዘይተኸተብካ ምስ ትኸውን መሸፈኒ-ኣፍ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። 

Johan Svedmark
Skolchef i Falu kommun


