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ኣብነት 

 
 

> Retouradres Postbus 4151 5604 ED Eindhoven  

  
ኣርእስቲ ጉዳይ: ብዛዕባ እቲ ንቘልዑ ዝወሃብ ናይ ኮሮና ክትባት ዝገልጽ ሓበሬታ  
  

 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን, 
 
ኣብ ነዘርላንድ ነፍስ-ወከፍ ካብ 5 ዓመት ኣትሒዙ ዝዕድሚኡ ጸረ ኮሮና ክትባት ክወስድ ይሕተት እዩ። 
እዛ ደብዳበ እዚኣ ብዛዕባ እቲ ጸረ ኮሮና ክትባት ዝምልከት ሓበሬታ ሒዛ ኣላ።  
 
እዛ ደብዳበ እዚኣ ብኸመይ ቈጸራ ኽትገብሩ ከም እትኽእሉ እውን ትሕብረኩም እያ። ጸረ ኮሮና ክትባት 
ብወለንታ ጥራይ እዩ ዝውሰድ። ውላድኩም ጸረ ኮረና ክትባት ዝኽተብ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ 
ዘይኰይኑ ባዕልኹም ኢኹም ትመርጹ። እቲ ክትባት ብዘይ ክፍሊት ብናጻ እዩ ዝውሰድ። 
 
ውላድኩም ድሮ ጸረ ኮሮና ክትባት ወሲዱ ኣሎ ድዩ? ወይስ ድሮ ቘጸራ ጌርኩም ኣለኹም ዲኹም? 
ከምኡ እንተኾይኑ እዛ ደብዳበ እዚኣ ንዓኹም ኣይትምልከትን እያ ማለት እዩ፣ ክትድርብይዋ ድማ 
ትኽእሉ ኢኹም። ውላድኩም ኣብ ወጻኢ ሃገር ክትባት ወሲዱ ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ ኣብ’ዚ ዝስዕብ 
ርኣዮ፥ government.nl/proof-of-vaccination 
 
ስለምንታይ ጸረ ኮረና ክትባት ትወስድ ወይ ዘይትወስድ?  
መብዛሕትኦም ቈልዑ ኮሮና ምስ ሓመሙ ብዙሕ ናይ ጥዕና ጥርዓን የብሎምን። ሒደት ቈልዑ ኣዮም 
ከቢድ ሕማም ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል ወይ ናብ ጽዑቕ ሕክምና ዝህብ ክፍሊ ሆስፒታል ዝኣትዉ። 
እቲ ጸረ ኮሮና ክትባት ንቖልዑት ካብ’ቶም ብሰንኪ ሕማም ኮረና ክመጹ ዝኽእሉ ከበድቲ ሕማማት 
ክከላኸለሎም ይኽእል እዩ። 
 
ውላድኩም ኮሮና ሓሚሙ ኔሩ ድዩ? ከምኡ እንተኾይኑ ነቶም ብሰንኪ ሕማም ኮረና ክመጹ ዝኽእሉ 
ከበድቲ ሕማማት እኹል መከላኸሊ ኣማዕቢሉ ኣሎ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ክትባት ክወስድ ኣድላዪ 
ኣይኮነን። ኮረና ድሕሪ ምሕማምካ እውን ጸረ ኮሮና ክትባት ንኽትወስድ ዘገድዱኻ ምኽንያታት 
ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ውላድኩም ሕዱር ሕማም እንተ ኣልይዎ  ኮረና ምስ ሓመመ እቲ 
ሕማም ኣዝዩ ክኸብድ ይኽእል እዩ። 



 

 

 

ኣየናይ ክትባት? 
ቈልዑ ፋይዘር ዝበሃል ዓይነት ክትባት እዮም ዝኽተቡ። እዚ ንቖልዑት ዝወሃብ ክትባት ብፍላይ ንቘልዑ 
ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ካብቲ ንዓበይቲ ዝወሃብ ክትባት ዝወሓደ ንጡፍ ንጥረ - ነገር ድማ ኣለዎ። ካብ 
ዝተገብ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ እዚ ክትባት እዚ ንቘልዑ ውሑስ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ክትባት 
ንቘልዑ ክወሃብ ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ። 
 
ክንደይ ክትባት? 
ቈልዑ 2 ግዜ እዮም ጸረ ኮሮና ክትባት ዝወስዱ። እንተደኣ ውላድኩም ኮሮና ሓሚሙ ኔሩ እሞ ክኽተብ 
ትደልዩ ኮይንኩም ድማ 1 ክትባት እኹል እዩ። ነቶም ክሓሙ ዓቢ ዕድል ዘለዎም ቈልዑ ዋላ እውን 
ኮሮና እንተ ሓመሙ 2 ግዜ ክኽተቡ እዩ ምኽሪ ዝወሃብ። 
 
ቆጸራ ምሓዝ፥ 

- ናይ ውላድኩም ናይ ዜጋታት ቍጽሪ ኣገልግሎት (BSN) ድለይዎ። እዚ ኣብ ፓስፖርት፣ ኣብ 
ናይ መንነት ካርድ ወይ ኣብ ናይ ጥዕና መድሕን ሰነድ ተጻሒፉ ኣሎ።  

- ናብ ስልኪ ቑጽሪ 0800 7070 (መዓልታዊ ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳዕ ሰዓት 20፡00 ኣብ ዘሎ 
ግዜ ብዘይ ክፍሊት ብነጻ) ደውሉ። 

- ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ጥዕና ንዝቐረብልኩም ሕቶታት መልሱ። 
- ዕለትን ግዜን ቆጸራ ሓዙ። ናይ ቈጸራ ዕለትን ሰዓትን ዝሓዘ ኢ-መይል ክለኣኸልኩም እዩ ወይ 

ነቲ ናይ ቈጸራ ዕለትን ሰዓትን መዝግብዎ። 
 
ንቘጸራ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት፥ 

• እዛ ደብዳበ እዚኣ ብዛዕባ ናይ ውላድኩም ጥዕና ዝምልከቱ ሕቶታት ዝሓዘት እያ። ነቶም 
ሕቶታት ኣብ ገዛኹም መሊእክሞም ናብ ናይ ክትባት ቦታ ሒዝክሞ ምጹ። 
• ውላድኩም ነቲ ላዕለዋይ ክፋል ቅልጽሙ ብቐሊሉ ከቃልዖ ከም ዝኽእል ግበሩ። 
• ነዚ ናይ ዕድመ ደብዳበ ምሳኹም ተማሊእክሞ ምጹ። 
• እቲ ወላዲ/ኣላዪ ፓስፖርት፣ ናይ መንነት ካርድ ወይ ናይ ተሽከርከርቲ መምርሒ ፍቓድ 
ሒዙ ክመጽእ ኣለዎ። 
• ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስኬራ ተማልኡ። 
• ናብ ናይ ክትባት ቦታ ምስ ሓደ ወላዲ/ኣላዪን ውላድን ጥራይ ምጹ። 

 
ፍቓድ  
ካብ 5 ኽሳዕ 11 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝዀኑ ናብቲ ናይ ክትባት ቦታ ሓደ 
ወላዲ/ኣላዪ ምስኦም ክመጽእ ኣለዎ። እቲ ናብ ናይ ክትባት ቦታ ዘይመጽእ ወላዲ ወይ ኣላዪ ድማ 
ብዛዕባ እቲ ጸረ ኮሮና ክትባት ክሕበር ኣለዎ ፍቓድ ድማ ክህብ ኣለዎ። ኣብቲ ክትባት ዝወሃበሉ ቦታ 
ፈለማ ክልቲኦም ወለዲ/ኣለይቲ እቲ ቖልዓ ክትባት ክወስድ ፍቓድ ዝሃቡ እንተ ዀይኖም እዩ ዝሕተት። 
 
ዝያዳ ሓበሬታ ደሊኹም? 
ኣብዛ ደብዳበ እዚኣ ብዛዕባ ክታበትን ምዝገባን ዝምልከት መብርሂ ኽትረኽቡ ኢኹም። ኣብ 
www.coronavaccinatie.nl ድማ ዝያዳ ሓበሬታ ኸተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከኣ ናብ ስልኪ 
ቑጽሪ 0800-1351 (ብናጻ) ኽትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ሰብ ሞያ ኽንክን ጥዕና እውን 
ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም፥ 0800-7707707። 
 
ምስ ክቡር ሰላምታ 
  
ዶክተር የ. ኣ. ፋን ፍሊት  
 
ናይ RIVM ጸረ ኮረና ክትባት ሓላፊት 
  
 

 
 


