
   

1. ቆጸራ 
ክታበት ማእከል ናይ Lahn-Dill ኣውራጃ ኣብ Lahnau-Waldgirmes ይርከብ። ክታበት ኣብኡ ብቖጸራ 
ጥራይ ይርከብ።  ቆጸራታት ብቴሌፎን ክግበር ይከኣል ኣብ 0611 505 92 888 (ክፍሊ ሃገር ናይ Hesse) ወይ 
ኦንላይን (www.impfterminservice.hessen.de)። ኣብ ናይ ሓባር መንበሪ ንዝነብሩ ዝምልከት፡ ንሕና 
ቆጸራ ንሕዘልኩም፡ ብዛዕባ እቶም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝሰርሑ * ናይ ፍሉይ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ናይ 
ምውህሃድ ሓበሬታ። ኩሎም ካልኦት ሰባት ባዕሎም እዮም ቆጸራ ክሕዙ ዘለዎም። 

 
 

 2. ምዝገባ ኣብ ማእከል ክታበት 
እቲ ማእከል ክታበት ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡር ወይ ብመኪና ክብጻሕ ይከኣል እዩ። ኣብኡ ምስ በጻሕካ ፡ እታ ናይ 
መጀመርያ ናይ ድምጺ ፖስታኻ ናይ ምዝገባ ጠረጴዛ ክትከውን እያ ፡ ኣብኡ ድማ ሓበሬታኻ ክንወስድን ክታበት 
ንኽትወስድ ብቑዕ ምዃንካ ኸነረጋግጽን ኢና። ብኽብረትኩም ውረቐት መንነትኩም፡ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ጥዕና 
ካርድኹም፡ ናይ ቆጸራ መረጋገጺኹምን ናይ ክታበት ካርድኹምን ኣምጽኡ። ብኽብረትኩም ኩሉግዜ መሸፈኒ ኣፍን 
ኣፍንጫን ወይ FFP2 ማስክ ምግባርኩም ኣረጋግጹ። 

 

 

3. መብርሂ 
ኣብቲ ዝቕጽል መጸበይ ቦታ፡ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ኣብ ማእከል ክታበት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድል 
ክህልወካ እዩ። ናይ መብርሂ ወረቐትን ናይ ስምምዕ ቅጥዕን ኣብዚ እዋን እንተዘይተቐቢልኩም፡ ንክልቲኡ ኣብ ግዜ 
ቆጸራኹም ምስመጻኹም ክትቕበልዎ ኢኹም። ብኽብረትኩም ንዅሉ እቲ ሓበሬታ ተጠንቒቕኩም ኣንብብዎ፡ ነቲ 
ዘድሊ ዓውድታት ድማ ምልእዎ። እንተደሊኹም ምስ ሓኪም ንኽትዘራረቡ ቈጸራ ክትገብሩ ዕድል ኣለኩም። 
 

 

 

4. ክታበት 
እቲ ክታበት ንባዕሉ ዝውሃብ ኣብ ከውሊ ቦታ ብዝሰልጠኑ ናይ ሕምክና ሰብ ሞያ ኢዩ። እቲ መርፍእ ናብ ላዕለዋይ 
ክፋል ናይ ኢድ ኢዩ ዝውጋእ ልክዕ ከም ናይ ሰዓል መርፍእ። ዋላ ንእሽተይ ዓቐን እኹል ኢዩ። ብድሕሪኡ እታ ናይ 
መውጋእቲ ቦታ ብችሮቶ ትሽፈን። እቲ ክታበት ክምዝገብ ኢዩ ኣብ ናይ ክታበትኩም ካርድ ወይ ወረቐት ምስክር፡ 
ንሱ ድማ ኩሉ እቲ ኣድላዪ ሓበሬታ ክሕዝ ኢዩ። 
 

 

 

 5. ክትትል 
ብድሕሪኡ ኣብ ሓደ ፍሉይ መጸበዪ ቦታ ክሳብ ን30 ደቓይቕ ኣብ ትሕቲ ክትትል ሕክምና ክትጸንሕ ክትሕተተ ኢኻ። 
እዚ ድማ እንድሕር እቲ ሳሕቲ ዘጋጥም ናይ መልሰ ተገባር ኣለርጂያ ወይ ዘይምሽውነት ተሰሚዕኩም ቀልጢፍና 
ንክንሕግዘኩም ኢዩ። ከምቲ ኣብ ልሙድ እንድሕር እቲ ናይ ምጽባይ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ሕልኽላኻት ሓሊፉ፡ ገዛኹም 
ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። 
 

 

 

6. ካልኣይ ክታበት 
መታን እቲ ናይ ኮሮናቫይረስ ክትበት ብምሉእ ውጽኢታዊ ክኾውን፡ ካልኣይ ክታበት ይጥለብ። ስለዚ፡ ቆጸራ ክትሕዙ 
ከለኹም ክልተ ናይ ገለ ሰሙናት ፍልልይ ዘለዎም ቆጸራታት ክትውሃቡ ኢኹም። እታ ካልኣይቲ ቆጸራ እውን ኣብቲ 
ማእኸል ክታበት ኢያ ክትኮውን ከምኡ`ውን እቲ መስርሕ ልክዕ ከም ናይ`ታ ቀዳመይቲ ኢዩ ክኾውን። ብኽብረትኩም 
ነዞም ዝስዕቡ ምሳኹም ተማልእዎም፡ መለለዪ ወረቐትኩም፡ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ጥዕና ካርድኹም፡ ናይ ክታበትኩም 
ካርድ ከምኡ`ውን ናይታ ናይ መጀመርታ ናይ ክታበትኩም ወረቐት መረጋገጺ። 

መታን%20እቲ%20ናይ%20ኮሮናቫይረስ%20ክትበት%20ብምሉእ%20ውጽኢታዊ%20ክኾውን፡%20ካልኣይ%20ክታበት%20ይጥለብ።%20ስለዚ፡%20ቆጸራ%20ክትሕዙ%20ከለኹም%20ክልተ%20ናይ%20ገለ%20ሰሙናት%20ፍልልይ%20ዘለዎም%20ቆጸራታት%20ክትውሃቡ%20ኢኹም።%20እታ%20ካልኣይቲ%20ቆጸራ%20እውን%20ኣብቲ%20ማእኸል%20ክታበት%20ኢያ%20ክትኮውን%20ከምኡ%60ውን%20እቲ%20መስርሕ%20ልክዕ%20ከም%20ናይ%60ታ%20ቀዳመይቲ%20ኢዩ%20ክኾውን።%20ብኽብረትኩም%20ነዞም%20ዝስዕቡ%20ምሳኹም%20ተማልእዎም፡%20መለለዪ%20ወረቐትኩም፡%20ኤሌክትሮኒካዊ%20ናይ%20ጥዕና%20ካርድኹም፡%20ናይ%20ክታበትኩም%20ካርድ%20ከምኡ%60ውን%20ናይታ%20ናይ%20መጀመርታ%20ናይ%20ክታበትኩም%20ወረቐት%20መረጋገጺ።
https://corona.lahn-dill-kreis.de/aktuelles/impfzentrum/

