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Tigrinya 

ናይ እቲ ሕማም ምልክታት ዋላ ዘይብለይ ከሎ ከይህልወኒ መታን ምርመራ ክግበር ይኽእል ዶ?   

1ሰብ ካብ  3 ሰባት እቲ ኮሮናቫይረስ ሕማም ከለዎም ወለሓንቲ ምልክት ኣይገብረሎምን እዩ ።  

ምርመራታት ብምግባር ነቲ ሕማም ናብ ካልኦት ሰባት ከይመሓላለፍ መታን ክንከላኸል ንኽእል ኢና ። 

ኣብ ዝስዕብ ኢንተርነት ኣድራሳ ኣቲኹም ምርመራ ንምግባር ቆጸራ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም  www.suffolk.gov.uk/coronavirus-

covid-19/getting-a-test/ ወይ ከኣ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ደዊልኩም ቆጸራ ክትሕዙ ትኻሉ ኢኹ፡  0333 772 6144 

(ኣስተርጎምቲ ኣገልግሎት ከኣ ኣሎ) ። 

ንዓይ እዚ ናይ COVID-19 (ኮቪድ -19) ቫክሲን 
ክወሃበኒ ይፍቀደኒ ድዩ? 

ናይ ኢሚግረሽን ኩነታት ብዘየገድስ ፣ ኩሉ ሰብ ኣብ ኣብ ሃገር እንግሊዝ UK (ዩ.ከ) ሃገር እንትልዝ መንበሪ ፍቓድ 

ዘይብሎም ይኹኑ፣ ነዚ ቫክሲን እዚ ክወሃቦም ገንዘብ ዘይክፈሎ ክትባት ክወሃቦም ይፍቀዶም እዩ: 

• ምርመራታት  እዚ ከኣ ናይ  Covid-19 (ኮቪድ-19) ምርመራታት ዋላ እቲ ናይ ምርመራ ውጺኢት እቲ ሓም ናይ  Covid-19 

(ኮቪድ-19)  ከምዘይብልኩም ተረጋጊጹ ።  

• ሕክምናtreatment ብዛዕባ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ወይ ከኣ ዝተፈላለየ ረኽስታት ክግበር ዝኽእል ንቆልዑት ጸገማት  

• ክትባታት -  ኣንጻር ናይ  Covid-19 (ኮቪድ-19) 

ናይ ኢሚግረሽን ወይ ከኣ መንበሪ ፍቓ ከምዘለኻን ዘይብልካን ምርመራታት ክግበር ድዩ? 

ወለሓንቲ ናይ ኢሚግረሽን ዝግበር ምርመራታት ዝግበር የለን ፣ ብዛዕባ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ምርመራታት ጥራይ እዩ 

ዝግበር ።  

ተወሳኺ ሓብሬታት ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ከነዳልው ኢና ፣ በዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት ባኦባ ናይ Migrant Health Guid ናይ  

(ሚግራንት ሄልት ጋይድ) ናይ ስደተኛታት ሓብረኢታትት ኣብ ዝስዕብ ዌብሳይት ተወከሱ ፣ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ: 
https://www.gov.uk/government/collections/migrant-health-guide-countries-a-to-z 

እንተ ድኣ ምስ ናይ ኣጣቓላይ ሕክምና GP (ጂ.ፒ) እንተ ድኣ ዘይተመዝገብኩ ኮይነ ኸ?  

ኩሉ ዘብ ኣብ ናይ ኣጠቓላይ ሕክምና GP (ጂ.ፒ) ክምዝገብ ይፍቀዶ እዩ ፣ ገንዘብ ዘይክፍለለሉ ናይ ነጻ ኣገልግሎት ብዘይገድስ ናይ 

ኢሚግረሽን ኩነታትኩም ።  መንነትኩም ወይ ከኣ ኣድራሻኹም ምርግጋጽ ኣየድልየኩም እዩ ፣ ወይ ከኣ  ID (አይ.ዲ) ወይ ከኣ  

NHS (ነ.ሀ.ሰ) ቁጽሪ ትኽእሉ ኢኹ።   

እንተ ድኣ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ሕክምና GP (ጂ.ፒ) ተሌፎን ብምድዋል ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ዝስዕብ ዌብ ሳይት 

ኣድራሳ ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም: www.nhs.uk/register  
 

ብዛዕባ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ቫክሲን ዝምልከት ናይ ግሊ ወይ ከኣ ርእሱ ዝኸኣለ ምኽሪ ኣብይ ክረክብ 

ይኽእል ?  

ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ድኮተራትን ናይ ከምኡ እውን ናይ ሃገር British Red Cross (ቀይሕ መስቀል) እንግሊዝ 

ቀይሕ መስቀል ብሓባር ኮይኖም ምብሽራኽ ነዚ ኣብ ዝስዕብ ዝርክብ ጸብጻብን መምርሕትትን ሂቦም ኣለው: 
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-vaccine-information/ 
 

እቲ ቫክሲን ወሲድኩም ወይ ከኣ ኣይወሰኩምን በዘየገድስ ነቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከተመሓላልፍዎ 

ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሕጂ እውን ኣይትረስዕዎ ‘ኢድ፡ ገጽ” ርሕቀ”: 

ኢድኩም – ኣእዳውኩም ኩሉ ጊዜ ተሓጸቡ ን 20 ሰከንድታት ዝኸውን ጊዜ  

ገጽኩም – ንገጽኩም ዝሽፍን ማስኬራ ልበሱ ፣ እዚ ከኣ ኣፍንጫኹምን ኣፍኩምን ዝሽፍን ክኸውን ኣለዎ ፣ ካብ ገዛ ክትወጹ ከለኹም   

ርሕቀት – ካብ ሰብ እንተወሓደ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክህልወኩም ይግባእ፣ እዚ ከኣ ብሕልፊ እቶም ምሳኹም ዘይነብሩ ሰብ ክትራኸቡ 

ከለኹም እዩ ።  

እንተ ድኣ ብዛዕባ ዕዳ ናይ ምኽፋል ዘሸግረኩም እንተ ድኣ ኣሎ ኮይኑ ፣ ብዛዕባ ስራሕኩም ወይ ከኣ ናይ ገዛኹም ጸገማት ኣለኩም ኮይኑ ምስ Suffolk Advice and 

Support Service (ሳፎልክ ኣድቫይስ ሳፖርት ሰርቪስ) ሳፎልክ ናይ ምኽርን ን ሓገዝን ኣገልግሎት ገንዘብ ዘይፍክፈለሉ ኣገልግሎት እዩ ።   

0800 068 3131 ሰኑይ ስጋብ ዓርቢ 9 ናይ ንግሆ ስጋብ 5 ናይ ምሸት 

እንተ ድኣ ካብ ሰትብ ተገሊልኩም ኮይንኩም ትነብሩ ዘለኹም ፣ ብኽብረትኩም ምስ Home, But Not Alone (ሆም ባት ኖት ኣሎን) በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን 

ብነጻ  በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ደውሉ 0800 876 6926  
Monday to Friday 9am-5pm. 
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