
ጸረ ኮሮና ቫይረስ ክታበታት 
 
አብ ከባቢ ጉጅለ ድሕንነት ጸረ ኮሮና ክታበታት ይካየድ አሎ።  
 

ናይ ስራሕ ክንክን ጥዕና ክታበታት ብቐዳምነት ትረኽቦ ካብ ናይ ስራሕ ጥዕናኻ ፍልይ ዝበለ ዉዕል መንገዲ።  

ናይ ሶተ-ማእከል ክታበት ቦታ ካብዚ ረአዩ 
ናይስራሕ ክንክን ጥዕና ክታበት  

ክታበት አብ ክልተ ክፋል ዝዋሃብ ኮይኑ፡ እቲ ካልአይ ክታበት ካብታ መጀመርያ ዝተኸተብናላ ገዜ ድሕሪ 6 
ሰሙን ይውሰድ። ናይ ክልቲኡ ክታበት ቆጸራ ብሐደ ግዜ ንሕዞ። ናይ ካልአይ ክታበት ብሰሙን ከነማሐላልፎ 
ንኽእል (ወይ 11-13 ሰሙን ካብታ መጀመርያ ክታበት ዝወሰድናዮ ግዜ)። ነቲ ካልአይ ክታበት አብቲ ናይ 
መጀመርያ ዝወሰድካሉ ክትከይድ ንመኽረካ።  

አብዚ ታሕቲ ዘሎ ሊንክ ጌርኩም ቆጸራ ንኽትሕዙ ንመኽረኩም። አብ ሲቪላዊ መዝገብ ናይ ድሕንነት ገደብ 
ዘለዎ ሰብ ናይ ኦንላይን ቆጸራ ክሕዝ አይክእልን እዩ። ክታበት ብድልየትካ ዝውሰድን ብጥርሑን እዩ።   

አብ ክንዲ አሮግቶት ተወኪልካ ናይ ኦንላይን ቆጸራ ብክንዳኻ-ጉዳይ puolesta-asioinnin መንገዲ ክታሐዝ 
ይከአል። ናይ ዓበይቲ ኦንላይን ቆጸራ ቀረባ ሰቦም ክሕዘሎም ይኽእል። ናብ ጥዕና ማእከል ብምድዋል ቆጸራ 
ምትሐዝ ይከአል።  

ንኽታበት ምቅርራብ  
እንድሕር ረስኒ፣ ሰዓል ወይድማ ምልክታት ሕማም ከብዲ አለካ ንኽታበት አይትምጻእ። አድላዪ እንተኾይኑ 
ቆጸራኻ ሰርዞ። እቲ ክታበት አብ ላዕለዋይ ክፋል ኢድካ ስለ ትውገኦ፡ ንላዕለዋይ ቅልጽምካ ብቐሊሉ ዘቃልዕ 
ክዳን ተኸደን። ናይ መንነት ወረቐት ሒዝካ ምጻእ (ፍቓድ ምምራሕ ማኪና ካርድ ወይድማ ኬላ ካርድ)። ሰብ 
ብዝሒ ከነወግድ መታን ናብቲ መጸበይ ቦታ ቀልጢፍና አይንምጻእ። አብቲ ልክዕ ቆጸራኻ ተረኸብ። ድሕሪ 
ክታበት ን15 ደቓይቕ ንካታተል፡ ግን ቅድሚ ሕጂ ክታበት ወይድማ መድሃኒት እንድሕር ከቢድ አለርጂ 
አስዒቡልካ ናይ ምክትታል ግዜ 30 ደቓይቕ ይኸውን። ነዚ አብቲ ግዜኻ አብ ግምት የእቲኻ ምጻእ። ዓሚል 
ባዕሉ ዝወስዶ ዓይነት ክታበት ክመርጽ አይክእልን እዩ። ሐኪም እውን ካልእ ክታበት ክእዝዝ አይክእልን። 
ካብዚ ፍልይ ዘብሎ ነገር እንድሕር ዝኾነ ክታበት አለርጂክ ዘስዕብ እንተ ኾይኑ ጥራሕ እዩ።  
 

ናይ ቆጸራ ሊንክ ካብዚ ትረክብ: paijat-sote.fi/ajanvaraus-ja-tietoa-koronarokotuksista 
 

ቆጸራ ምስራዝ ወይድማ ምስግጋር  
እንድሕር አብ ቆጸራኻ ዘይትርከብ ኮንካ ምስራዝ አድላይ እዩ። ብኦንላይን ዝተታሐዘ ቆጸራ አብ ኦንላይን 
ክስረዝ ይከአል። አብ ኦንላይን ዝተታሐዘ ቆጸራ እንድሕር ብተለፎን ተሰሪዙ፡ አብ መዝገብ ኮምፑዩተር 
ይራአይ። ብተሌፎን ዝተታሐዘ ቆጸራ ብተሌፎን ጥራሕ እዩ ዝስረዝ። አብ ክታበት ግዜ ነርስ ዝሐዘቶ ካልአይ 
ክታበት ግዜ ብምድዋል ክንስርዞ ወይድማ ከነሰጋግሮ ንኽእል።  

ቆጸራ ምስግጋር: ቅድም ዝተታሕዘ ቆጸራ ሰርዙን ሐድሽ ግዜ ቆጸራ ሐዙ።  

https://paijat-sote.fi/koronavirus/koronavirusrokotukset/sote-keskusten-rokotuspisteet/
https://paijat-sote.fi/?page_id=6504&preview=true
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-henkilon-puolesta-asiointi


ናይ ክታበት ድሕንነት  
አብዚ ግዜ ንጥቀመሎም ዘለዉ ክታበታት ናይ ኮሮና ሕማም ከቢድን ሐደገኛን ዝኾነ ስሚዒታት ብደምቢ 
ከም ዝካላኸል ይፍለጥ። ክታበት ክሳብ ክንደይ ኮሮና ምትሐዝን ምልባዕን ከምዝካላኸል ክሳብ ሕጂ ብዙሕ 
ዝፍለጥ አይኮነን። ስለዚ ምክልኻላት ንወስዶ ስጉምቲ ንዝተኸተቡን ዘይተኸተቡን ሐደ እዩ።   
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