ዕድል ክታበት ኮሮና ንቆልዑን መንእሰያትን ካብ ዕድመ 12 ክሳብ 15 ዓመት
ኣብ ዕድመ 12 ክሳብ 15 ንዘለው ቆልዑን መንእሰያት ክታበት ኮሮና ንኽወሱ ሕጂ ዕድል ይወሃቦም ኣሎ። ክታበት ኮሮና
ምዉሳድ ብድሌት እዩ። እቲ ንቆልዑ ኣብ ዕድመ 12 – 15 ንዘለዉ ዝወሃቦም ክታበት ፋይዘር ኮይኑ ሓደ ዓቀን እዩ
ዝወሃቦም። ዉላድኩም ቅድሚ ሕጂ ሕማም ኮሮና ሓሚሙ ነይሩ እንተኾይኑ ግን፣ ክታበት ኮሮና ምዉሳድ ንግዚኡ
እንመኽሮ ኣይኮነን።

ፍቓደኛነት ብጽሑፍ
ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን መንእሰያትን ክኽተቡ ብጽሑፍ ዝተዳለወ ፎርም ፍቓደኛነትን ብክልቲኦም
ሞግዚእትነት ዘለዎም ወለዲ ዝተፈረመ ናይ ርእሰ ገለጻ ፎርምን ሒዞም ይመጹ፣ ንኽልቲኡ ፎርምታት ናብቲ ዝኽተቡሉ
መደበር ሒዞሞ ክመጹ ኣለዎም።
ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ንዝእለዩ ቆልዑ ድማ ፎርም ፍቓደኛነት ብጽሑፍ ካብ ኣገልግሎት ተሓለቅቲ ቆልዑ ሒዞም
ክመጽ ኣለዎም።
ፎርም ፍቓደኛነትን ፎርም ርእሰ ገለጻን ብዝተፈላለየ ቛንቛ ዝተዳለወ ኣሎ፣
Samtykkeskjema
Egenerklæringsskjema

ምኽታብ ብቀንዱ ኣብ ናይ ትሮንድሃይም ኮሙነ መኽተቢ መደበር ኣብ ሽሉፐን/Sluppen ኢዩ ዝካየድ።
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ሰዓት ቆጸራ ብኸምዚ ትጠልብ፣
ኣላዩ ወይ ካልእ ሰብ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ቆጸራ ንክታበት ኣብ ክንዲ ቆልዓ ክጠልብ ይኽእል እዩ፣ ኣብዚ ብምጥዋቅ
https://www.trondheim.kommune.no/ ድሕሪኡ ኣብ ኮሮና ዝብል ጠዉቁ ክታበት ኮሮና ንካልኦት ጥለብ ዝብል
ከኣ ትመርጹ፣ (bestill korona vaksine for andre)

ኣብ መንጎ ክታበት ኮሮናን ካልእ ክታበታትን ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ፍልልይ ክህሉ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ንኣብነት ንደቂ 12
ዓመት ቆልዑ ኣብ ግዜ ቆዉዒ ክታበት HPVን ክታበት ኮሮናን ንኽወስዱ ዕድል ንዝወሃቦም ይምልከት።

ብዝርድኦም ኣገባብ ዝተዳለወ ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል፣
ቆልዑን መንእሰያትን ሓበሬታ ክረኽቡ መሰል ኣለዎም፣ ከምኡ ዉን ብዛዕባ ንጥዕንኦም ብዝምልከት ኣብ ዝወሃብ ዉሰኔ
ተሰማዕነት ኣለዎም። ኣብዚ ብትካል ህዝባዊ ጥዕና ዝተዳለወ ዝያዳ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቛንቛ ትረኽቡ ኢኹም፣
Koronavaksine for ungdom 12-15 år - - ሓጺር ሓበሬታ ምስ ስእሊ፣
Koronavaksine på 1-2-3 - ሓጺር ሓፈሻዊ ሓበሬታ ምስ ስእሊ፣
Om vaksinering - informasjon på flere språk - ብቅልል ዝበለ ኣገባብ ዝገልጹ ፊልምታት፣




ክታበት እንታይ ኢዩ፣
ክታበት ብኸመይ እዩ ዝሰርሕ፣
ስለምንታይ ኢና ኣንጻር ኮቪድ-19 ንኽተብ፣

Spørsmål og svar om vaksinering av barn 12-15 år - FHI (ብቛንቛ ኖርወጂያን ጥራይ )

