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> 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 ሕቶ 
ይቐርበሉ እዩ። ኣብ’ዛ ደብዳበ እዚኣ ብኸመይ ቆጸራ ከም ትሕዙ ተጻሒፉ ኣሎ። ውላድኩም ክትባት 
ዝኽተብ እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ባዕልኹም ኢኹም ትመርጹ። እቲ ክትባት ብዘይ ክፍሊት 
ብናጻ እዩ ዝውሰድ። 
 
ጸረ ኮረና ክትክተቡ ድሮ ቘጸራ ጌርኩም ኣለኹም ዲኹም? ከምኡ እንተኾይኑ እዛ ደብዳበ እዚኣ 
ንዓኹም ኣይትምልከትን እያ ማለት እዩ፣ ክትድርብይዋ ድማ ትኽእሉ ኢኹም። ንስኹም ኣብ ወጻኢ 
ሃገር ክትባት ወሲድኩም ዲኹም? ከምኡ እንተኾይኑ ኣብ’ዚ ዝስዕብ ርኣዮ፥ 
government.nl/proof-of-vaccination 
 
ካብ ሰዓት 08፡00 ክሳዕ ሰዓት 20፡00 ኣብ ዘሎ እዋን ናብ GGD ብምድዋል ቆጸራ ሓዙ 

- ናትኩም 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 ብዘይ ክፍሊት ብነጻ ደውሉ። 
- ብዛዕባ ጥዕናኹም ንዝለዓሉ ሕቶታት መልሱ። 
- ዕለትን ግዜን ቆጸራ ሓዙ። ናይ ቈጸራ ዕለትን ሰዓትን ዝሓዘ ኢ-መይል ክለኣኸልኩም እዩ ወይ 

ነቲ ናይ ቈጸራ ዕለትን ሰዓትን መዝግብዎ። 



 

   

 
 
ብዘይ ቆጸራ ክታበት ምውሳድ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ክትባት ዝወሃበለን ቦታታት ብዘይ ቈጸራ ክትክተቡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዘን ቦታታት 
እዚኣተን ኣብ ናይ መንግስቲ ወብ ሳይት ኣብ prikkenzonderafspraak.nl ክትረኽብወን 
ትክእሉ ኢኹም። 
  
ብዛዕባ ጥዕናኹም ዝምልከቱ ሕቶታት 
እዛ ደብዳበ እዚኣ ሕቶታት እውን ዝሓዘት እያ። ነቶም ሕቶታት ኣብ ገዛኹም መሊእክሞም ናብ ናይ 
ክትባት ቦታ ሒዝክሞ ምጹ። 
 
ነቲ ጸረ ኮሮና ክትባት ኣበይ ኢኹም ትኽተብዎ? 
ጸረ ኮሮና ክትባት ኣብ GGD ኢኹም ትወስድዎ። ቈጸራ ክትገብሩ ከለኹም ናበይ ኬድኩም ከም 
እትኽተቡ ክሕበረኩም እዩ ። 
 
ክንደይ ክትባት? 
2 መርፍእ ክትውግኡ ኢኹም። ነቲ ቐዳማይ ክትባት ቈጸራ ምስ ገበርኩም ብኡንብኡ ድማ ነቲ 
ኻልኣይ ክትባት ቈጸራ ኽትገብሩሉ ኢኹም። ኮሮና ሓሚምኩም ዝነበርኩም እንተ ኾይንከም ሓንሳብ 
ጥራሕ ኢኹም ክትክተቡ ዘድልየኩም። ቈጸራ ኽትገብሩ ከለኹም ኮረና ሓሚምኩም ከም ዝነበርኩም 
ክትሕብሩ ኣለኩም። ነቲ መሰረታዊ 2 ክትባት ድሕሪ ምውሳድኩም ጸኒሕኩም ነቲ ሳልሳይ መሐየሊ 
ክትባት ክትወስዱ ቘጸራ ኽትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም (እዚ ካብ 12 ዓመት ኣትሒዙ ክውሰድ ይከኣል 
እዩ)። 
 
ንቘጸራ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት፥ 

• ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ማስኬራ ግበሩ። 
• ነቲ ላዕለዋይ ቅልጽምኩም ብቐሊሉ ከተቃልዕዎ ዘኽእለኩም ክዳን ልበሱ። 
• ነቶም ዝመላእክሞም ሕቶታት ሒዝክሞ ምጹ። 
• ፓስፖርት፣ ናይ መንነት ካርድ ወይ ናይ ተሽከርከርቲ ምምራሕ ፍቓድ ሒዝኩም ምጹ። 
• ነዚ ናይ ዕድመ ደብዳበ ምሳኹም ተማሊእክሞ ምጹ። 

 
ናይ ወለዲ/ኣለይቲ/ሕጋዊ ተወከልቲ ፍቓድ 
ዕድሜኹም ገና 16 ዓመት ኣይመለአን ድዩ? ከምኡ እንተ ኾይኑ ንሓደ ካብ ወለዲ/ኣለይቲ 
ሒዝኩሞም ምጹ ወይ ንሕጋውያን ተወከልቲ ናትኩም ሒዝኩሞም ምጹ። ወይ ከኣ ምስኦም ብግቡእ 
ተመያይጥኩም ክትመጹ ኣለኩም፣ ዕድሜኹም 16 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ እንተ ኾይኑ ግን 
ንበይንኹም ኽትመጹ ትኽእሉ ኢኹም ክትባት ክትወስዱ ፍቓድ ክወሃበኩም ድማ ኣድላዪ ኣይኮነን። 
 
 
ዝያዳ ሓበሬታ ደሊኹም? 
ኣብ’ዛ ደብዳበ እዚኣ ብዛዕባ ክታበትን ጎድናዊ ሳዕቤናቱን ዝምልከቱ መብርሂ ኽትረኽቡ ኢኹም። ኣብ 
www.coronavaccinatie.nl 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 
 

 


