ልሙዳት ሕቶታት ከምኡ እውን መልስታት
ሕቶ፡ ባንኪ ኣይዲ የብለይን።
መልሲ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሐደ ሰብ ጥምዖ ናይ መርመራ ንምምዝጋብ ዝኣክል ናይ ግድን ባንኪ ኣይዲ ክህሉዎ
ኣሎዎ። ባንኪ ኣይዲ ዘይብልካ እንተዄንካ፡ ብመጀመርታ እቲ ጥምዖ ናይ መርመራኻ ንምምዝጋብ ዝኣክል እቲ
ዘድሊ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ማለት ብ covidundersokning@vgregion.se ስደዶ።

ሕቶ፡ ብመሰረት እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ናይ ውላደይ ናይ መርመራ ጥምዖ ክወስደሉ ኣይክእልን እየ።
መልሲ፡ እዚ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ይርድኣና እዩ። ንኣብነት ካብ ጐረሮ ጥምዖ መርመራ ክትወስድ ወይ
ድማ ካብ ንእሽቶ ቈልዓ ኣብ ኵባያ ምራቕ ክትእክብ ቀሊል ኣይኮነን። ከም ኣማራጺ ግና ካብ ጐረሮ ዝመጽእ
ዓልገት ከምኡ እውን ምራቕ ንምእካብ ዝኣክል ንእሽተይ ጡጥ፡ ን 10 ሰከንድ ዝኸውን ኣብ ኣፍ ኣጽንሑዋ። ዋላ
እኳ ካብ ሓደ ወይ ድማ ካብ ክልተ ቦታታት ጥራይ ክትረኽቡ እንተ ኽኣልኩም (ጐረሮ፡ ኣፍንጫ፡ ምራቕ) ካብ
እዚ እውን ነቲ ቫይረስ ናይ ምፍታሽ ጽቡቕ ተኽእሎ ኣሎ።

ሕቶ፡ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖ ብትኽክል መዝጊበዮ ድየ ኣይመዝገብኩዎን ርግጸኛ
ኣይኮንኩን
መልሲ፡ ኣብ እቲ ገጽ ”Ditt prov är registrerat” ዝብል ጽሑ እንተ መጺኡካ እቲ መርመራ ተመዝጊቡ ኣሎ
ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትኽክል ኣለኻ ዲኻ ዋላስ የለኻን ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ግን ከም ብሓድሽ
እሞ ናብ direkttest.se እቶ ነቲ ”Provsvar” ዝብል ዘሎ መስመር ድማ ጠውቆ። ”Testresultat är ej
tillgängligt” ዝብል እንተ መጺኡካ፡ እቲ መርመራ ተመዝጊቡ ኣሎ። እንተ ዀነ ግን ኣይተወደአን ማለት እዩ።
”Det finns inget prov registrerat” ዝብል እንተ መጺኡካ ድማ፡ ነቲ መርመራ ብትኽክል ኣይመዝገብካዮን
ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ መንጐኻን ኣብ መንጐ እቲ ኣብ እቲ ሲስተም ዘሎ ናይ መርመራ ቱቦን ርክብ
የለን ማለት እዩ።

ሕቶ፡ መልሲ ንኽረክብ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ይወስድ?
መልሲ፡ ከም ትሑዝ፡ ካብ እታ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖ ዘረከብካላ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት መልሲ
ክንገረካ እዩ። ብገለ ምኽንያታት ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስድ ይኽእል እንድዩ፡ እንተ ነውሐ ግን 7 መዓልታት እዩ
ዝወስድ።

ሕቶ፡ እቲ መልሲ ወይ ውጽኢት ናይ እቲ መርመራ እወ ኣሎካ ዝብል እንተ ዀይኑ ምስ መን እየ
ክዘራረብ ዘሎኒ?
መልሲ፡ ብመጀመርታ ናብ መርበብ ሓበሬታ direkttest.se እሞ እቶ። ነቲ ኣብኡ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ኣንብቦ።
ዋላ እውን ድሕሪ ምንባብካ ሕቶ እንተ ሃልዩካ ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢመይል ማለት ናብ
covidundersokning@vgregion.se ክትልእኮ ትኽእል ኢኻ። ወይ ድማ ናብ ክፍሊ ሓገዝ ብ ቴለፎን፡ ብቝጽሪ
ስልኪ 010-4739450 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።

ሕቶ፡ እንተ ድኣ ሓሚመ ኸ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ?
መልሲ፡ ውላድካ ርኡይ ወይ ዝድመጽ ምልክት እንተ ድኣ ኣሎዎ ኰይኑ እሞ ድማ ናይ ሕክምና ሓገዝ እንተ ድኣ
ኣድልዩካ ልክዕ ከም እቲ ልሙድ ነገር ግበር። ንኣብነት ምስ መስመር 1177 ተራኸብ። ወይ ድማ ነቲ ኣብ እቲ
ዝተመዝገብካሉ ከባቢ ዘሎ ማእከል ጥዕና ዘሎ ግቡእ ሓኪምካ ርኸቦ።

ሕቶ፡ ባዮ ባንኪን ወይ ድማ ምዕቃብ ጥምዖ እንታይ ምለት እዩ፡ ስለ ምንታይ እዩ ኸ ጽቡቕ
ዝኸውን?
መልሲ፡ ባዮባንኪን ወይ ድማ ምዕቃብ ጥምዖ ማለት፡ ነቲ ንመርመራ ክኸውን ዝሰደድካዮ ጥምዖ ንኻልኣይ ግዜ
ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ምእንቲ ክህሉ ኣብ ፍሪጅ ወይ መዝሓሊ ኣቐሚጥካ ምኽዛን ወይ ምዕቃብ ማለት እዩ።

ሽወደናውያን ተመራመርቲ ድማ ካብ ክፍሊ ስነ ምግባር ወይ ክፍሊ ኤቲክስ ፍቓድ ብምውሳድ ነቲ ጥምዖ
ንምርምር ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። ብዘይ ዝኾነ በቶም ዝምርመሩ ዝብርከት ናይ መርመራ ጥምዖ፡ እቶም
ሽወደናውያን ተመራመርቲ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ዝምልከት ተወሳኺ ጠቓሚ መጽናዕቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም።
በዚ ምኽንያት እዚ ድማ፡ ስለዚ ካኣ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖኹም ክትምዝግቡዎ ከለኹም ኣብ እቲ ንባዮባንኪን
ወይ ድማ ንዕቃበ ጥምዖ ፍቑድ ዝብል ጥብቆ ኣብ direkttest.se ምስ ኣተኹም ጠውቑዋ ወይ ድማ በታ QRkod እትብሃል ኤለክትሮኒካዊት ኮድኩም ጌርኩም ከተረጋግጹ ንምሕጸነኩም። እዚ ግና ብወለንታ ዝግበር ነገር
እዩ።

