መርመራ ኮሮና ኣብ ትሮንድሀይም
መርመራ ምግባር የድልየካ ድዩ ወይ ኣድላይነቱ ኣጠራጢሩካ ኣሎ፧ ኣየናይ መርመራ
ክትገብር ከምዘለካ ፈሊጥካ ኣለኻ፧ ኣብዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መርመርታት ኮሮናን
መርመራ ብኸመይ ትጠልቦ ወይ መሳርሒታቱ ብኸመይ ከተምጽኦ ከምትኽእልን
ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ

እተን ዝተፈላለያ መርመራታት ኣየኖት እየን፧
● ብቀጢን ዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ-PCR( PCR pinnetest)። ኣብ Helsenorge
ይምዝገብ እዩ።
● ብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ-PCR(spyttprøve)። ማዕረ ብቀጢን ዕንጨይቲ ዝግበር
መርመራ እዩ። ኣብ Helsenorge ይምዝገብ እዩ።
● ፍጡን መርመራ(hurtigtest)። ኣብ Helsenorge ኣይምዝገብን እዩ።
Les mer om hurtigtester/ብዛዕባ ፍጡን መርመራታት ዝያዳ ኣንብብ

መመርመሪ መሳርሒታት ኣበይ ክረኽቦ ይኽእል፧
መደበር መርመራ/Teststasjonen ኣብ Leüthenhaven, Erling Skakkes gate 40 (ved
parkeringsplassen utendørs/ጥቓ ኣብ ኣፍደገ ዝርከብ መዐሸጊ መካይን)
ዝኽፈተሉ ሰዓታት:
● ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 08.30-21.30
● ቀዳመ ሰንበት ሰዓት 11.15-17.45.
ሓደ ሰብ ንመቕርቡ ዝኾኑ ሰባት መመርመሪ መሳርሒታት ከምጽኣሎም ይኽእል እዩ፡ ንሓደ ገዛ
ካብ ሓሙሽተ ዘይሓልፍ መመርመሪ መሳርሒታት ከውጽእ ይኽእል።
ብዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ-PCR ብኢንተርነት ዝምላእ ፎርም ወይ ናብ ተለፎን ኮሮና
ብምድዋል እዩ ክጥለብ ዘለዎ።

እንታይ ዓይነት መርመራ ኮሮና ክገብር ይግበኣኒ፧
ምልክታት ኣለኒ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧
• ፍጡን መርመራ ባዕልኻ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
• ብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። (PCR)
• ርእሰ-መርመራ ክትገብር ዘይትኽእል እንተደኣ ኮይንካ ብቀጢን ዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ
(PCR) ክግበረልካ ክትጠልብ ትኽእል ኢኻ።
ብምሉኦም እዞም መርመራታት ኣብ መደበር መርመራ ኣብ Leüthenhaven መሳርሒታቶም
ከተምጽእ ወይ ኣብኡ ክትምርመር ትኽእል ኢኻ።

ተሻቒለ ብምህላወይ መርመራ ክገብር ደልየ ኣሎኹ:

● ምልክታት ዘይብልካ እንተደኣ ኮይንካ ወይ መቓርብቲ እንተደኣ ዘይኮንካ ከይድካ
መመርመሪ መሳርሒታት ብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ-PCR ከተምጽእ ወይ ባዕልኻ
ኣብ ፋርማሲ መሳርሒታት ርእሰ-መርመራ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ውሸባ መገሻ ተወሺበ እየ ዘለኹ:
● ኣብ ውሸባ መገሻ ዝተወሸብካ እንተደኣ ኮይንካ ምልክታት ይሃልውካ ኣይሃልውካ
ብዘየገድስ ብጥፍጣፍ ዝግበር ወይ ብቀጢን ዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ-PCR ኢኻ
ክትገብር ዘለካ።

ንዝተለኽፈ ሰብ ቀሪበየ ኔረ
ኮቪድ-19 ከምዝሓዞ ዘረጋገጸ ሰብ ቀሪበዮ ኔረ(ኣብ ሓደ ገዛ ኣይኮንናን ንነብር)፡ እንታይ
ክገብር ኣለኒ፧
ኩነታት ጥዕናኻ ን10 መዓልታት ብጥብቂ ተከታተሎ።
ምልክታት እንተደኣ ከተርኢ ጀሚርካ ብቐጥታ መርመራ ግበር።.
● ዘይተኸተብካ እንተደኣ ኮይንካ ሓንሳብ ክትምርመር ይግበኣካ፡ እንተተኻኢሉ
ብዝቐልጠፈ። ቆልዑ ውን ክምርመሩ ንምሕጸኖም። እቲ ቆልዓ ክምርመር ድዩ
ኣይክምርመርን ወለዲ እዮም ዝውስኑዎ።
● ሓንቲ መርፍእ ክታበት ካብ ትውጋእ ብውሑዱ 3 ሳምንታት ዘሕለፍካ እንተደኣ ኮይንካ
ምምርማር ኣየድልየካን እዩ።
● ምሉእ ዝተኸተብካ ወይ ኮቪድ-19 ዘሕለፍካ እንተደኣ ኮይንካ ምምርማር ኣየድልየካን
እዩ።

ምስ ኮቪድ-19 ከምዘለዎ ዘረጋገጸ ሰብ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ፧
ኩነታት ጥዕናኻ ን10 መዓልታት ብጥብቂ ተከታተሎ።
ምልክታት እንተደኣ ከተርኢ ጀሚርካ ብቐጥታ መርመራ ግበር።.

● ዘይተኸተብካ እንተደኣ ኮይንካ ን 7 መዓልታት ኣብ ሳልስቲ ሳልስቲ(ኣብ ከክልተ መዓልተ)
መርመራ-PCR ኮቪድ-19 ክትገብር ወይ ፍጡን መርመራ መዓልታዊ ክትገብር
ይግበኣካ። ክትምርመር እንተደኣ ዘይክኢልካ ከኣ ን7 መዓልታት ምስ ካልኦት ርክባት
ከተወግድ ወይ ካብ ገዛ ከይወጻኻ ክትተርፍ ይግበኣካ። እቲ ልኹፍ ካብ ዝተገለሉ እዋን
ኣትሒዝካ ኢኻ መዓልታት ምቑጻር ትጅምር። ቆልዑ ውን መርመራ ክገብሩ ንምሕጸኖም፡
ቆልዑ ክምርመሩ ድዮም ኣይክምርመሩን ወለዲ እዮም ዝውስኑ።
● ሓንቲ መርፍእ ክታበት ካብ ትውጋእ ብውሑዱ 3 ሳምንታት ዘሕለፍካ እንተደኣ ኮይንካ
ሓንሳብ ክትምርመር ይግበኣካ፡ እንተተኻኢሉ ብቐጥታ ተመርመር። ኣብ መደበር
መርመራ ብምኻድ ወይ ባዕልኻ ርእሰ-መርመራ ብምጥቃም ክትምርመር ትኽእል ኢኻ።
ቆልዑ ውን ክምርመሩ ንምሕጸኖም፡ቆልዑ ክምርመሩ ድዮም ኣይክምርመሩን ወለዲ
እዮም ዝውስኑ።
● ምሉእ ዝተኸተብካ ወይ ኮቪድ-19 ዘሕለፍካ እንተደኣ ኮይንካ ምምርማር ኣየድልየካን
እዩ።

ክሳብ 24 ሕዳር 2021 ዘሎ እዋን ኣብ ትሮንድሀይም ኮሙነ እዞም ዝስዕቡ ምሕጽንታታት እዮም
ዝምልከቱና:
ኣብ ገዝኦም ዝተለኽፈ ሰብ ዘለዎም እዞም ዝስዕቡ ምሕጽንታታት ይምልከቱዎም :
a. ቆልዑን ዓበይትን ምስ ሓደ ዝተለኽፈ ሰብ ዝነብሩ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት/ንጥፈታት
ትርፊ-ግዜ ካብ ምስታፍ ክቑጠቡ ንምሕጸኖም። ዝተኸተብካ ኩን ኣይትኹን ወይ ምልክታት ይሃልውካ
ኣይሃልውካ እቲ ልኹፍ ምልክታት ካብ ዘርኢ ወይ ከምዝተለኽፈ ዘረጋግጽ ኣትሒዙ ዝቑጸር ን7 መዓልታት እዩ እዚ
ዝምልከት።
b.. ኣብ ቦታ ስራሕ ካብ መሳርሕትኻ ርሕቀት ክትሕሉ ዓቕምኻ ዘፍቅዶ ምግባር፡ ወይ እንተተኻኢሉ ኣብ ገዛ
ኮይንካ ምስራሕ።
c. . ከምቲ ኣብ ነጥቢ ለ/b ተጠቒሱ ዘሎ ምውዳዳት ክግበር ዘይከኣል እንተደኣ ኮይኑ ከኣ መናብርትኻ ኣብ
ዝሓመሉ እዋን እተን ቀዳሞት ሰለስተ መዓልታት መዓልታዊ መርመራ ምግባር። ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም
ክሕዞም ዝያዳ ተነካእቲ ንዝኾኑ ሰባት ዝራኸቡ ሰባት እዚ ብፍሉይ ይምልከቶም፡ ንኣብነት ምስ ተነካእቲ
ተሓከምቲ ዝራኸቡ ሰራሕተኛታት ጥዕና።
በጻሕቲ ምልክታት ሕማማት ስርዓተ-ምስትንፋስ ምስ ዝህልዎም ወይ ዝተለኽፈ መናብርቲ ምስ ዝህልዎም ኣብ
ሕክምና ዘለዉ ተሓከምቲ ካብ ምብጻሕ ክቑጠቡ ነማኽሮም።

ኮቪድ-19 ሒዙኒ ከምዘሎ ፈሊጠ፡ እንታይ ክገብር ኣለኒ፧

እቲ ፍጡን መርመራ ዘርኣዮ ኣወንታዊ ውጽኢት ኣብ minside.trondheim.kommune.no መዝግቦ።
• ፍጡን መርመራ ኣወንታዊ ውጽኢት እንተደኣ ኣርእዩ እቲ ውጽኢት ቅኑዕ ምዃኑ ንኸተረጋግጽ
ብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ ወይ ብቐጢን ዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ ክትገብር ይግበኣካ።
መርመራ-PCR ኣወንታዊ ውጽኢት እንተደኣ ኣርእዩ ድማ ንቀዋሚ ሓኪምካ ክትውከሶ ኣለካ።
• መቓርብትኻ ንመልከፍቲ ተቓሊዖም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ሓብሮም ኢኻ።
መቃርብቲ ክበሃል ከሎ ምልክታት ቅድሚ ምቕልቃሎም ዝሓለፈ 48 ሰዓታት ምሳኻ ዝነበረ ሰብ ወይ ምልክታት
ዘይብልካ እንተደኣ ኮይንካ ካብቲ ዝተመርመርካሉ ዕለት ኣብ ዝሓለፋ 48 ሰዓታት ምሳኻ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ።
ከም ተወሳኺ ንወሃቢ ስራሕ ወይ ቤት-ትምህርቲ፡ ወይ/ድማ ትካላት ጥዕና ተጸልዮም እዮም ትብል እንተኾይንካ
ክትሕብሮም ንምሕጸነካ። ኣብ ኣውቶቡስ፡ድኳንን ተመሳሳልን እንተደኣ ኔርካ ኮይንካ ነዚኦም ምሕባር
ኣየድልየካን እዩ።

• ክትግለል ግዴታ ኣለካ። ብውሑዱ 5 መዓልታት ምስ ሓለፈን ረስኒ ካብ ዘይሕዘካ ብውሑዱ 24
ሰዓታት ምስ ኣሕለፍካን(ረስኒ ዘቕንስ ኣፋውስ ከይወሰድካ) ግለላኻ ከተቋርጾ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ግን
ምስ ቀዋሚ ሓኪምካ ብምርድዳእ ኢኻ ተቋርጾ። ኣብ ትሮንድሀይም ኮሙነ ግለላኻ ከተቋርጾ ትኽእል
እንተደኣ ኮይንካ ቀዋሚ ሓኪምካ እዩ ዝውስኖ።

ቅድሚ ሕጂ ኮቪድ-19 ሒዙኒ ይፈልጥ እዩ
ኣብዘን ዝሓለፋ ሰለስተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ከምዝሓዘካ ዘረጋገጽካ እንተደኣ ኮይንካ መርመራ ምግባር
ኣየድልየካን እዩ።

መመርመሪ መሳርሒታት ፍጡን መርመራ ናብ ቤትትምህርታት ይስደድ
ትሮንድሀይም ኮሙነ ሕጂ መመርመሪ መሳርሒታት ፍጡን መርመራ ናብ ለብዒ ኮሮና
ዝረኣየለን ቤት-ትምህርታት ይሰድድ ኣሎ፡ መታን ተማሃሮ ኣብ ገዛ ክምርመሩ። እዚ ዓቕምታት
መርመራ ስለዘዛይዶ ቆልዑን ንኣሽቱን ካብ ውሸባ ብዝቐልጠፈ ከምዝወጹ ክገብር እዩ።
Her finner du informasjon om hurtigtester til skolene./ኣብዚ ብዛዕባ ናብ ቤት-ትምህርታት
ዝስደድ መመርመሪ መሳርሒታት ፍጡን መርመራ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ

ብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ ንኩሎም ክምርመሩ ዝደልዩ ሰባት ቅሩብ እዩ። እዚ ብጥፍጣፍ
ዝግበር መርመራ PCR ብምዃኑ ማዕረ መርመራ PCR-ጎሮሮ/ኣፍንጫ እዩ ዝስራዕ።

ቅድሚ ናብ ወጻኢ ሃገር ምኻድካ
ንወጻሂ ሃገር ክገሹ ዝደልዩ ሰባት ብዛዕባ ምምርማር ብዙሕ ሕቶታት እዮም ዝሓቱና።
ብምኽንያት ሕጽረት ዓቕምታት ከምቲ ቅድም ሕጂ ኣብ ኮሙናዊ መደበራት መርመራ
ምምርማር ኣይከኣልን እዩ። ከምዚ ዓይነት መርመራታት ብሕታውያን ኣካላት እዮም
ክገብሩዎ ዘለዎም። ትሮንድሀይም ኮሙነ ንዝገሹ ሰባት ውጽኢት መርመሮኦም ኣሉታዊ
ምዃኑ ዘረጋግጽ ወረቐት ኣይህብን እዩ።
መርመራ ኮሮና ዝገብሩ ብሕታውያን ኣካላት
● Din Reisevaksine - ተለፎን 93 45 77 81
● Aleris - ተለፎን 73 87 20 00
● Dr. Dropin - ተለፎን 24 07 77 01
● Coperio - ተለፎን 95 52 09 67
● Trondheim Private Legekontor - ተለፎን 94 19 24 32
● Kry (Trondheim Lufthavn Værnes) - ተለፎን 23 65 34 30

መርመራ ኮሮና ንምጥላብ እዚ ዝስዕብ ክትገብር ኣለካ(PCR
pinnetest-ብቀጢን ዕንጨይቲ ዝግበር መርመራ)
እዚ ፎርም እዚ ምልኣዮ
እዚ ፎርም እዚ ንኽትጥቀመሉ ብ BankID/MinID ሎግ-ኢን ጌርካ ክትኣቱ ኣለካ።
● መርመራ ትገብረሉ ሰዓትን ግዜን ባዕልኻ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
● ንደቅኻ ውን መርመራ ክትጠልበሎም ትኽእል ኢኻ።
● ኣብ ቀዳማይ ፈተነ ነጻ ግዜ ክትረክብ እንተደኣ ዘይክኢልካ ጽንሕ ኢልካ ከም ብሓድሽ
ሎግ-ኢን ጌርካ እቶ። ብቐጻሊ መርመራ ዝግበረሉ ነጻ ግዜታት የውጽኡ ስለዝኾኑ፡ ነጻ ግዜ
ኣሎ ድዩ የለን ንምፍላጥ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ደጋጊምካ ምእታው ጠቓሚ እዩ።

ኣብ ትሮንድሀይም ኮሙነ መርመራ ኮሮና ምግባር ብነጻ እዩ።
መተሓሳሰቢ! ብፎርም መርመራ ኮሮና እንተደኣ ጠሊብካ ኮይንካ ናብ መስመር ተለፎን ኮሮና
ክትድውል የብልካን። ከምኡ ምግባር ናይ ምጽባይ ግዜ ጥራሕ እዩ ዘናውሖ።

ውጽኢት መርመራ
ኣብ helsenorge.no ብ BankID ብምእታው ውጽኢት መርመራ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። እቲ
መርመራ ተጸኒዑ ካብ ላብራቶሪ መልሲ ምስ መጸ ብቐጥታ እዩ ኣብኡ ዝወጽእ። ውጽኢት
መርመራ ኣብ Helsenorge ከይወጸ ኮሙነ ክርእዩዎ ኣይክእሉን እዮም። ውጽኢት መርመራ
ንኽመጽእ ክሳብ ሰለስተ መዓልታት ክወስድ ይኽእል እዩ።
Du får et varsel til din mobiltelefon eller e-post når prøvesvaret er klart./ውጽኢት
መርመራ ምስ መጸ ብሞባይልካ ወይ ብኢመይል መጺኡ ከምዘሎ ክሕበረካ እዩ።
ውጽኢት መርመራ ክሳብ ዝመጻኒ ኣብ ዝጽበየሉ እዋን እንታይ ክገብር ይግበኣኒ፧

ምልክታት ስለዘለካ ዝተመርመርካ እንተደኣ ኮይንካ
ብምኽንያት ምልክታት መርመራ ዝገብሩ ሰባት ብምሉኦም ክሳብ ውጽኢት መርመራ ዝመጾም
ኣብ ገዛ ክጸንሑ ይግብኦም።
እቲ መርመራ ውጽኢቱ ኣሉታዊ እንተደኣ ኮይኑ ዋላ ብሰንኪ እቲ ዝነበሮም ሕማም ስርዓተምስትንፋስ ገለ ፍኹስ ዝበሉ ምልክታት እንተሃለዎም ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕንኦም ደሓን ምስ ኮነ
ናብ ስራሕ/ትምህርቲ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም(ጥዕንኦም ምሉእ ኮይኑ ዝስመዖምን ካብ ረስኒ ናጻ
ክሳብ ዝኾኑን)፡

ኣብ ምስክር ወረቐት ኮሮና ውጽኢት መርመራ ይርአ ድዩ፧
ኣሉታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ ውን ኣብ ምስክር ወረቐት ኮሮና ይርአ እዩ።ኣብ helsenorge.no
ብምእታው ምስክር ወረቐት ኮሮና ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።
እቲ ውጽኢት ናይ መርመራ ጎሮሮን ኣፍንጫን ድዩ ወይ መርመራ ጥፍጣፍ ፈላሊኻ ምርኣይ
ኣይከኣልን እዩ።

ብመሰረት ሕግታት ኤውሮፓዊ ሕብረት እቶም ምሉእ ክታበት ዝተኸተቡ፡ኮሮና ዝሓዞም ወይ
24 ሰዓታት ዘየሕለፈ ኣሉታዊ ዝውጽኢቱ መርመራ ኮሮና ከርእዩ ዝኽእሉ ሰባት ቀጠልያ ምስክር
ወረቐት እዩ ዝወሃቦም።
ኣብ helsenorge.no ውጽኢት መርመራ ምርካብ እንተደኣ ኣጸጊሙካ ወይ ብዛዕባ ውጽኢታት
መርመራ ወይ ኩነታት ጥዕናኻ ሕቶታት ምስ ዝህልወካ ንቀዋሚ ሓኪምካ ክትውከሶ ትኽእል
ኢኻ።

ቆጸራ ምስራዝ
skjemaet du brukte for å bestille koronatest/ኣብቲ መርመራኻ ንምጥላብ ዝተጠቀምካሉ
ፎርም ኣብኡ ቆጸራኻ ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ። ቆጸራኻ 1 ሰዓትን 45 ደቓይቕን ክሳብ ዝተርፎ ዘሎ
እዋን ክትስርዞ ትኽእል ኢኻ።
ቁጽሪ ተለፎን 90 50 90 52 ናብ መስመር ተለፎን ኮሮና ብምድዋል ውን ቆጸራኻ ክትስርዞ
ትኽእል ኢኻ። መስመር ተለፎን ብዙሓት ሰባት ይድውሉሉ ብምዃኖም መጀመርታ ቆጸራኻ
ብኢንተርነት ክትስርዞ ክትፍትን ንሓተካ።

ቆልዑ መርመራ ኮሮና ክምርመሩ እንተደኣ ኮይኖም
ቆልዑ መርመራ ኮሮና ንኽምርመሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቐዲምካ ምድላዋት ይሓትት እዩ።
እቲ ቆልዓ ውሕስነት ክስመዖ
ምስ ናይ ይቕሬታ ኣብ ነፍስ ወከፍ ተሓካሚ ንምግልጋል ንጥቀመሉ ግዜ ደረት ኣሎዎ። ጎኒ ጎኑ
ንውላድካ ንዘየድሊ ጸቕጥን ድህለትን ከነቃልዖ ወይ ኣብ ሕክምና ኣሉታዊ ኣረኣእያ ከምዝህልዎ
ክንገብር ድሌትና ኣይኮነን።
ምሉእ መከላኸሊ ለብዒ ክንለብስ ከለና ነቶም ቆልዑ ዘፍርሕ ክመስል ይኽእል እዩ። ብዝተኻእለና
መጠን ምቕሉላትን ጥንቁቓትን ክንከውን ንፍትን ኢና፡ እንተኾነ ግና ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ
እንተደኣ ዘይሰሊጡና ምስ ናይ ይቕሬታ ከነቋርጽ ክንግደድ ኢና።
ንኣሽቱ ቆልዑ እንተደኣ ኮይኖም መርመራ ክግበረሎም ከሎ ኣብ ሰለፍ ማማ ወይ ፓፓ ኮፍ
ምባል ውሕስነት ከምዝስመዖም ክገብር ይኽእል እዩ።

ንመርመራ ጎሮሮን ኣፍንጫን ዝግበሩ ቅድመ-ምድላዋት
ውላድካ ኣብ መደበር መርመራ እንታይ ከምዝርኢ ኣዳሊኻዮ ጽናሕ። እንተኽኢልካ episoden av
Bamselegen på NRK TV der de tester for koronavirus og er iført smittevernutstyr/ኣብ
አንኣርኮ ቲቪ ባንቡላ ሓኪም ዝበሃል መደብ፡ ኣብኡ መከላኸሊ ለብዒ ለቢሶም ከለዉ መርመራ
ኮሮና ቫይረስ ዝገብሩሉ ርአ (NRK TV episode 4 av Bamselegen, sesong 2)።
ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ መርመራ ጎሮሮ ጥራሕ እዩ ዝግበረሎም(መርመራ ኣፍንጫ
ኣይገብሩን እዮም)። ኣብ ገዛ መኾክዒ እዝኒ ረኺብካ ንዕኡ ምሓዝ ከመይ ከምዝስመዓካን ኣብ
ኣፍካ ክኣቱ ከመይ ከምዝስመዓካን ነቲ ቆልዓ ኣለማሚድካዮ ጽናሕ።
ቅድመ-ምድላዋት ንብጥፍጣፍ ዝግበር መርመራ
ኣብ መደበር መርመራ እንታይ ክርእዩ ከምዝኾኑ ነቲ ቆልዓ ኣቐዲምካ ኣዳሊኻዮ ጽናሕ። እቲ
መርመራ ዘሕምም ኣይኮነን ግን ንቆልዑ ምግባሩ ክብርትዖም ይኽእል እዩ።
ኣድላዪ ዝኾነ ዓቐን ጥፍጣፍ ምፍራይ ቅሩብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ (1,5 ሚሊሊትር)። ኣብ
መደበር መርመራ ኣብ ትህልወሉ እዋን ንውላድካ እቲ ብዝበለጸ ዝፈትዎ ዓይነት መግቢ ክበልዖ
ከሎ ከመይ ከምዝኾነ ግለጸሉ ወይ ድማ ኣብ ዓለምና እታ ዝበጨወትን ዝመጸጸትን
ለሚን(sitron) ምንካስ ከመይ ከምዝኾነ ግለጸሉ።

መስመር ተለፎን ኮሮና
ኣብዚ ጽሑፍ ዝኾነ ዘይተመለሰልካ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ንመሰመር ተለፎን ኮሮና 90 50 90 52.
ክትድውል ትኽእል ኢኻ
መስመር ተለፎን ኣብዞም ዝስዕቡ ሰዓታት ክፉት እዩ
● ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 08.30-15.15
● ቀዳምን ሰንበት ሰዓት 11.00-18.00
ኣድላዪ እንተደኣ ኮይኑ ኣተርጓሚ ክንጠልበልኩም ኢና። እዚ ቅሩብ ግዜ ክወስድ ይኽእል
እዩ፡እንተኾነ ግና ብዝቐልጠፈ ክንውከሰካ ኢና።
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