DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Gesundheit

7 ጉንበት 2021
ጎስጓስ ክታበት ካንቶን ኣርጎ
ክታበት ኮቪድ-19

1. ምዝገባ ናይ ክታበት ኮቪድ-19
ቅድሚ ምምዝጋብኩም፡ ብኽብረትኩም ነዞም ዝስዕቡ መግለጺታት ብምልኦም ከም ዘንበብክሞም ኣረጋግጹ።
ኣብ ግዜ ክታበት፡ እቶም ትሕቲ 65 ዓመቶም ውልቀ-ሰባት ኣቐዲሙ ዝጸንሖም ሕማም ናይ ዝለዓለ ስግኣት ናይ ሓኪም ወረቐት ከድልዮም
ኢዩ።
ካብ 7 ጉንበት ኩሎም 16ን ንላዕልን ዘዕደሙ ሰባት ኣብ ክፍለ-ሃገር ኣርጋው ናይ ክታበት ቆጸራታት ይወሃቡ ኣለው። እቲ ንቀዳማይ
ዝምዝግብ፣ ቀዳማይ ቆጸራ ይወሃብ። ዝስዕቡ ጉጅለታት ቀዳምነት ይተርፉ፥
• ልዕሊ 65 ዘዕደሙ ሰባት
• ቅድሚኡ ሕማም ዝነበሮም ዝለዓለ ርከሳ ዘለዎም ሰባት (ግዴታ መረጋገጺ ሓኪም)
• ሰራሕተኛታት ኣብ ሕክምና ከምኡ'ውን ኣብ ማሕበራዊ-ሕክምናዊ ዓውዲ (ናይ ኣስራሒ መረጋገጺ ኣድላይ እዩ)
ካልኦት ቅድም ቀዳምነት ዝተወሃበሎም ጉጅለታት ቀዳሞት ቆጸራታት ክታበት ካብ ሕጂ ኣይክወሃቡን። ካብዚኦም ቅድሚኡ ሕማም ዝነበሮም
ዝለዓለ ርከሳ ዘይብሎም ሰባት እዮም ወይ ብፍላይ ኣዝማድ ናይ ዝተደንገተ ሰባት።
እንድሕር ካብ ካንቶን ናይ ኣርጎ ወጻኢ ትነብሩ ኮይንኩም፡ ክትክተቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣብ ካንቶን ናይ ኣርጎ። እቶም ብፍሉይ ዝትሓዙ
ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ከምኡ`ውን ሰራሕተኛታት ማሕበረ-ሕክምና ዝሰርሑ ኣብ ካንቶን ናይ ኣርጎ ኢዮም።
ዕድሜኹም ወይ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝነበረኩም ሕማም ብዘየገድስ ኣብዚ ትምዝገቡ ንቆጸራ ናይ ክታበት። ኣብቲ ዝቐልጠፈ ግዜ ንዓኹም ቆጸራ
ናይ ከታበት ክፉት ዝኾነሉ፡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ (SMS) ክትቅበሉ ኢኹም ምስ`ቲ ቆጸራ። እንድሕር ክጥዕመኩም ዘይክኣለ፡ ቆጸራኹም
ክትስርዝዎን ንሓድሽ ቆጸራን ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ግዜ`ዚ መዓስ ከም እትኽተቡ ክትመርጹ ኣይትክእሉን ኢኹም።
በየናይ ክታበት ከም እትኽተቡ ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም።
መርበባት ኢንተርነት ናይ ማእከላት ክታበት ዝሕዝ ሓፈሻዊ መግለጺ ምስ መደባት ቦታ ኣብ www.ag.ch/coronavirus-impfung
ትረኽቡ።
1.1 መእተዊ
ኣብዚ ጠውቑ ንቅጥዒ ምዝገባ ክታበት ኮቪድ-19 ክትረኽቡ።
► ናብ ምዝገባ ኪዱ
1.2 ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን የብልኩምን ዲዩ፧
እንድሕር ናይ ባዕልኹም ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን ዘይብልኩም፡ እቲ ናይ ቆጸራኹም ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናብ ኣባል ስድራ-ቤትኩም፡
ትኣምንዎ ዓርክኹም ወይ ኣላይኹም ከምዝስደድ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

1.3 ናይ ኢንተርነት ከምኡ`ውን ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን በሪ የብልኩምን ዲዩ፧፧
ናይ ኢንተርነት ከምኡ`ውን ተንቀሳቓሲት ቴሌፎን በሪ ዘይብሎም ሰባት ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም ኣብ ምዝገባ ንቖጸራ ኣብተን ኣብ
ካንቶን ናይ ኣርጎ ዝርከባ ኣብያተ-መድሃኒታት። እታ ሓንቲ ተድልየኩም ነገር ናይ ገዛ ቴሌፎን ኢያ።
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