
ፍቓድ ስምምዕ ወለዲ/ሞግዚት
ምኽታብ ንቈልዑን መንእሰያት ትሕቲ 16 ዓመትን 

ብዛዕባ ኮቪድ-19
ኮቪድ-19 (ሕማም ኮሮና) ብቐንዱ ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣካላት ረኽሲ ዘምጽእ እኳ እንተዀነ፡ ካብ ካልእ ክፍሊ ኣካላት ሰብነትና እውን ምልክታት ሕማም ክህብ 
ይኽእል ኢዩ። ሕዱር ሕማም ዘለዎም ኣረጋውያንን ዓበይትን ከቢድ ሕማም ኮሮና ከጋጥሞም ዘለዎ ስግኣት ዓቢ እዩ። ንቈልዑን መንእሰያትን ብሕማም ኮሮና ብኸቢድ 
ዝሓሙ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ።

ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ንቈልዑ 5-15 ዓመት
ንቈልዑ 5-15 ዓመት ዝዕድሜኦም ዝውሃብ ክታበት ኣወንታዊ ጥቕሚ ክህልዎ ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ ከቢድ ሕማም ከጋጥሞም ዝኽእል ሓደጋ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝዀነ፡ እቲ 
ጥቕሙ ድሩት እዩ። ቈልዑን መንእሰያትን ብሕማም ኮሮና ክልከፉ እውን ጽቡቕ ምክልኻል ከጥርዩ ይኽእሉ እዮም።  ክታበት ኮሮና ብፍላይ ነዞም ዝስዕቡ ኣድላዩ እዩ: a) ቈልዑ ነባሪ 
ሕማም ዘለዎም b) ቈልዑ ምስ ንሕማም ዝተቓለዑ ብቀረባ ርክብ ዘለዎም c) ቈልዑ ኣብ ብዙሕ ሓደጋ ለበዳ ኣብ ዘለዎ ሃገር ክነብሩ ዝኾኑ ወይ ካብቲ ኣብ ኖርወይ  ክትረኽቦ ትኽእል 
ኣገልግሎት ጥዕና ዝተሓተ ሕክምና ናይ ምርካብዝህባ ሃገራት ንዝጸንሑ ቈልዑ።  

ኣብ ኖርወይ ክታበት mRNA ኮሚርናቲ (BioNTech og Pfizer) ጥራሕ ኢና ንቈልዑን መንእሰያትን ንጥቀም። ንቈልዑ ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ዘለዉ ዘገልግል ዓቐን ክታበት 
ጸዲቑ ኣሎ። ካብ 12 ዓመት ዕድሚኦም ንላዕሊ ግና ከም ንእኹል ሰብ ዓቐን ይኽተቡ። እቲ ክታበት ትሕዝቶ ህያውያን ቫይረስ ስለ ዘይብሉ፡ ረኽሲ ሕማም ኮሮና ከስዕብ 
ኣይክእልን እዩ። ሰለስተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ክታበት ምውሳድ ካብ ከቢድ ሕማም ንምክልኻል ዘሎ ብቕዓት ጽቡቕ እዩ። ንቈልዑ ካብ 5 – 15 ዓመት ዘለዉ እሞ ድማ 
ከቢድ መሰረታዊ ሕማም ዘለዎም፡ ክልተ ክታበት ክኽተቡ ይምከር። ነቶም ካልኦት ዝተረፉ ቈልዑ ኣብ ሞንጎ 5-15 ዓመት ዘለዉ ግና ንክኽተቡ  ኣይኮነን ምኽሪ ዝወሃቦም፡ 
እንታይ ድኣ እቶም ወለዲ እንተ ተስማሚዖም ሓደ ወይ ክልተ ክታበት ክኽተቡ ዕድል ይወሃቦም። እቶም ቅድሚ ሕጂ ኮቪድ-19 ሓሚሞም ዝነበሩ ሓንሳብ ከምዝተኸተቡ 
ስለ ዝሕሰብ ተውሳኺ ክታበት ንምኽታብ ዘሎ ኣድላይነት ይንኪ።ነቶም ክኽተቡ ዝመርጹ፡ እቲ ኣብ ኖርወይ ዘሎ በዓል ስልጣን ህዝባዊ ጥዕና (ፎልክሄልሰኢንስቱት)፡ ነዞም 
ኣብዚ ኽሊ ዕድመ እዚ ዘለዉ፡ ረብሓታቱን ጥቕሙን ኣብ ግምት ኣትዩ ሓደ ክታበት ምውሳድ ዝበለጸ ሚዛኑ ዝሓለወ ምዃኑ ይገልጹ። ካልኣይ ክታበት እንተ ተዋሂቡካ ካብ 
8-12 ሰሙን ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ክታበት ዝተኸተብካሉ ዝወሰድካሉ ክትውሰዶ ብልጫ ኣለዎ። እዚ ኸኣ ነቲ ጐዳናዊ ሳዕቤናት ንምንካይ እዩ።

ብዛዕባ ድሕሪ ክታበት ዝመጽእ ልሙድ ጎድናዊ ሳዕቤናት ጽቡቕ ፍልጠት ኣሎ። ጎድናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ 1 ክሳብ 2 መዓልቲ ጸኒሑ ዘጋጥም ልኡም/መጠኑ ዝሓለወን ኮይኑ፡ ድሕሪ 
ሒደት መዓልትታት ከኣ ዝገድፍ እዩ። ንገሊኣቶም እቲ ምልክታት ብርትዕ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ።  እቶም ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ ቃንዛን ሕበጥን፡ 
ድኻም፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳታት፡ ቍሪ ቍሪ ምባል፡ ቃንዛ መላግቦን ረስንን እዮም። ቍጥዐ ሰብነት/ኣካላት (ኣለርጂ) ኣብ ገለ ገለ ሰባት ዘጋጥም እዩ። ምምዝባል ጽግያት ኣብ 
መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ክታበት ኮሮና ከም ጎድናዊ ሳዕቤን ክኸውን ከም ዝኽእል ጸብጻባት ዝቐረቡ ኣሎአዉ። ነዚ ዝምልከት ምክትታል ይካየድ ኣሎ።

ነድሪ ጭዋዳ ልቢ ወይ ማሕፉዳታት ልቢ (ማዮካርዲተስ/ፔሪካርዲት) ድሕሪ ክታበት ምኽታብ ሳሕቲ ክመጽእ ዝኽእል እዩ። እዚ ኵነታት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ እቲ 
ካልኣይ ክታበት ምውሳድ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዘጋጥም ኮይኑ፣ ሓላፋይን መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ይሓውዩ እዮም። እዚ ኵነታት እዚ ቃንዛ 
ኣብ ኣፍልቢ፡ ሕጽረት ምስትንፋስ፡ ብርቱዕ ተረግታ ልቢ/ዲግ ዲግ ዝብልን ከምኡ`ን ረስኒ የምጽእ። ከምዚ ዝኣመሰለ ምልክታት እንተድኣ ኣጋጢሙ ንሓኪም ክትውከስ 
ኣለካ። ኖርዌጃውያን ናይ ልቢ ክኢላታት ካብቲ ድሕሪ ክታበት ክመጽእ ዝኽእል ንላዕሊ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ገለ ገለ ሰባት ዘምጽኦ ከቢድ ጽልዋ ኣብ ልቢ ክዓቢ ይኽእል 
ዝብል ገምጋም ኣለዎም። እዚ ጎድናዊ ሳዕቤን እዚ ከኣ ንቈልዑን መንእሰያትን ዕድል ክታበት ካብ ምርካብ ክዓግቶም ጽቡቕ ኣይኮነን ይብሉ። ካልእ ሳሕቲ ዘጋጥም ጎድናዊ 
ሳዕቤናት ኣየጋጥምን እዩ ክብሃል ኣይክኣልን እዩ።

ቅድሚ ክታበት
ክታበት ብናጻ ድሌት ዝውሰድ እዩ። እቲ ውሉድ ወይ እቲ መንእስይ 16 ዓመት ዘይመልኣ እንተኾይኑ እቶም ወለዲ እቲ ውላዶም ክኽተብ ክሰማምዑ ኣለዎም። ክልቲኦም ወለዲ 
ብሓባር ሓላፍነት እንተሃልይዎም ክልቲኦም ክሰማምዑ ኣለዎም። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ሓበሬታ ምርካብ መሰል ኣለዎም፡ ምስ ዕድሚኦምን ብስለቶም ደረጃ ኸኣ 
ክስምዑ ኣለዎም። እቲ ቈልዓ ኣቐዲሙ ኸቢድ ቍጥዐ ኣካላት ኣጋጢምዎ ኔይሩ እንተ ዀይኑ ወይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ካልእ ክታበት ተኸቲቡ ኔሩ እንተ ዀይኑ ሓብሩ። እንታይ 
ዓይነት ጥዕናዊ ኵነታቶም እዩ ክታበት ምኽታብ ኣይግባእን ከብል ዝኽእል ወይ ተወሳኺ ገምጋም ከም ዘድሊ  ሓበሬታ egenerklæringsskjema/ ገዛእ ርእሶም ዝገልጽሉ ቅጺ/
ፎርም ኣብዚ ተገሊጹ ኣሎ። ንቈልዑ ዝሰማማዕ ሓበሬታን ዓሚቝ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ንቈልዑ ዚወሃብ ክታበት ኮሮና ኣብ fhi.no/kvp  ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ስም ሕጻን:                                          ዝተወለደሉ ዕለት:          

ኣነ/ንሕና ውላደይ/ውላንዳ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ክኽተብ ይደሊ/ንደሊ እየ/ኢና።

Jሕጂ ነየናይ ክታበት ትሰማማዕ ከምዘለኻ ምልክት ግበር:    1ይ ክታበት 
       2ይ ክታበት                        
 

ወላዲ/ኣላዩ/ሞጕዚ/ት ሓላፍነት ውላድ ዘለዎ: ኣላዪ/ወላዲ 1:        ኣላዪ/ወላዲ 2: 
 
ወላዲ/ኣላዪ 1: ምሉእ ስም (ብንጹር ጸሓፍ): 
 
ወላዲ/ኣላዪ 1: ክታም/ፊርማ:                                                                                ቁጽሪ ቴሌፎን:      
 
ወላዲ/ኣላዪ 2: ምሉእ ስም (ብንጹር ጸሓፍ): 
 
ወላዲ/ኣላዩ 2: ክታም/ፊርማ:                                                                                  ቁጽሪ ቴሌፎን:
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