
 

 

ወረቀት ኣማን  ዋልዴን እግል ፍሕስ  ኮቪድ -19 ፡ ታጥዒም 

ዋ ሰዳይት ጸገም  

 
 

 

ፍሐስ ዋ መትፈናታይ 
 

ኣዪ አሸይር ናይ ኮቪድ-19  ላቡ ፡ እግል ልትፈሐስ ወጅቡ ኣው እት ቤት ልትገሰ እስክ ፊገሪቱ/ነቲጀቱ ለምር። 

አት ሸቅል ኣው ሱግ/ዕዳጋ ይትፍገር። 

 

አሻይር  ኮቪድ-19  አሊ ለተለ ሸምል፡ 

• ሐድ ፡ ክንኪኒት ኣው ለህበት 

• ስዕለት ኣው አልትሃብ ሕልቁም 

• ሕጭረት ትንፋስ 

• ሴላን  ኣንፍ 

• ለዘት  ጠዐም ወ ጤና ለኣበዴ 

 

ፍሕስ  ኮቪድ-19 አግል ኩሉ መጃኒ ቱ። ክምሉማ ከርድ መዲኬር ለይኣላቦም አዳም ሸምል ፡ ክምሰል ቤጥሐት 

ኣው ሰብ ዝያረት ምን በራ ፡ ሸቃላ  ሙሃጂሪን ወ ልጁአ ለጣልባም ኣንፋር። 

 

ፍሕስካ ናይ  ኮቪድ-19  ኢጃቢ ምን ገብእ እግል ትትፈንተ ኣው ቤትካ እግል  ትትገሰ ወጅበካ። 

 

እብ ኮቪድ-19 ለቡ ነፈር  ምን  ቁሩብ  ዶል ትትራከብ እግል  14 ዮም ለገብእ እት ቤትካ መትዐቃብ ወጅብ 

እስክ ምን ፈረዕ ዓፍየት ለልትረከቦ ኣንፋር ፍገር ለልብል ምክር እስክ ረክብ፡፡ 

 

ምስል ኦሮ ምን ቁሩብ ልትራከብ ለሀላ ነብር ምንተሀለ ኣው ገለ ወቅት ዋዲ ምስሉ ምን እንታ እት ቤትካ እግል 

ትትገሰ ልጠለብ ምንካ፡፡ 

 
ተጥዒም 
 

እግል  ታኣምሩ ለወጀበካ 

 
• አይ ነፈር ዕምሩ ምን 16  ወለዓል ለገብኣ ተጥዒም ኮቪድ 19  እግል ልንሳ ቀድር ። 

• እት እሊ ረቅም ናይ ኮሮና ቫይረስ 1800675398  እንዳ ኣተሰልካ ሕጀዝ  ፡ ሙታርጅም ምን ታሐደ 

ስፍር(0)ጭቀጥ። 

• ዕምሮም ምን 60 ወለዓል ለገብኣው ኣዳም ኣስትራዚኒካ(AstraZeneca) ተጥዒም እግል ልትሃየቦ ቱ። ገለ 

ኻስ ናይ ሓኪም ሓላት ለቦም ኣዳም ፒፈዘር(Pfizer) ተጥዒም እግል ልትሃየቦ ቱ፡፡ 

• ዕምሮም ምን 12 እስክ 59 ሰነት  ለገብአው ኣንፉር ፒፉይዘር(Pfizer) ተጥዒም እግል ልትሀዮቦ ቱ። 

• ተጥዒም ኮቪድ-19 እግል ኩሉ መጃኒ ቱ፡ ከርድ ናይ መዲከር ኢለትሐዘካ ኒ። 

• ለተጥዒም እብምራድ ቱ፡  እግል ትጠዐም ሕረ። 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/where-get-tested-covid-19


• ታምም መንፈዐት እግል ለሀለ እግሉ ምን ኦሮ ዓይነት ተጥዒም ኮቪድ-19 ኩልኦት ጅርዓት(ሑግነት) 

ንስአት ለትሐዘ ። 

• ሓቆ ኣዋላይት ሑግነት ነሳእካ ለካልኣይት ሑግነት ሚዶል ክም ነሰኣ ሐብረ እግል ትትሀይብ ቱ። 

• ኩሉ ተጥዒማት ቀደም እት መንፈዓት ለውዕል ዲብ ኣስትራልያ  ምን ድሕናቱ እግል  ልትኣከድ እብ 

ዋጅብ ልትፉሐስ። 

• ዲብ ዓፍየትካ ኣው ተጥዒም ኮቪድ-19 እግል ትንሳ ምን ፈርህ ምስል ዶክተር ካ ተሃገ። 

 

 

ሰዳይት  ሀላ 

ሰዳይት ጸገም 

 

ነቲጀት ፍሕስካ እንዴት  ትጽበር ከሳረት እተይካ ምን ሉኣፈራህካ ፡ $450 ናይ ፍሕስ ኮቪድ-19 እግል 

መትፈንታይ ለገብእ ሰደይት ሀላ  ፡ እሊ እት ቤት እግል ትትገሰ ሰደ። 

 

ፍሕስካ እጃቢ ኣው ቁሩብ ምና ለትኣመራ ሓላት ምን ገብእ፡ ምምክን $1500 ለገብእ ሰዳይት እግል ትርከብ 

ቀድር፡ እግል ዝያዳ ሓብረ ኮሮና ቫይረስ ለከስስ እብ 1800675398 ኣትስሎ፡ ዋ ሙታርጅም ምን ታሓዙ ስፍር(0

）ጭቀጥ። 

 

እንታ ኣው ብዕድ ነፈር ለተኣምሩ እብ ሃውከ ኣው ፈርሃት ምንልሽዕር እብሊ (Lifeline) 13 11 14 ለታስል፡ 

ኣው (Beyond Blue)1800512348  ኣትስል። ዋ ሙታርጅም ምን ታሓዙ ህየ ሰልፍ 131 450 ኣተስሎ። 

 

እብ መትፈንታይ ኣው እብ በን  ሸዓርካ ምን ገብእ፡ እብሊ 1800 675 398 ኸጥ ሳኽን ናይ ኮሮና ቫይረስ 

እግል ተትስል ቀድር፡ ዋ ሰለስ(3) ጭቀጥ። ዋ ሙታርጅም  ምን ታሓዘ  ስፍር（0）ጭቀጥ፡፡  ምስል ሙጠውዕ  

ሰሊብ ኣሕመር ናይ ኣስትራልያ እግል ትትዋሰል  ቱ፡  ህቱ  እብ ጀሃቱ ምስል ከዳማት ደዐም እግል ለትራክባካ 

ቱ ። 

 

• ሰዳይት ፍሕስ ኮሮና ቫይረስ $450 (ክቱብ እብ ማይክሮሶት ዎርድ) 

• እግል መሸክል  ናይ ኮሮና ቫይረስ ለለትሐልፍ  ሰዳይት $1500(ክቱብ እብ ማይክሮሶት ዎርድ) 

 
If you need an interpreter, call the COVID-19 hotline 1800 675 398 and press 0. 

ሙታርጅም ምን ታሓ ዘ እብሊ 1800675398 ኸጥ ሳኽን ናይ ኮቪድ-19 ኣትስሎ ዋ  ስፍር（0）ጭቀጥ። 
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