
Norsk | Tigrinja 

 

 
 

ክታበት ኮሮና ኣብ ኦይጋርደን 
ዕላማ ናይዚ ክታበት ሂወትን ጥዕናን ናይቶም ቀንዲ ብሕማም ኮሮና ዝጥቅዑ ሰባት ምዕቃብ እዩ። 
ኩሎም ልዕሊ ک�  ዓመት ዝዕድሚኦም ነበርቲን ንነዊሕ ግዜ ኣብ እዚ ኮሙነ�ምምሕዳር ዝተቐመጡ  
ሰባት ኮሮና ክታበት ክኽተቡ ዕድል ክወሃቦም እዩ።  
 
ምምሕዳር ኦይጋርደን ኩሎም ልዕሊ ک�  ዓመት ዝዕድሚኦም ነዚ ክታበት ክኽተብዎ የተባብዕ�የማኽር። 
በዚ መንገዲ٪ዚ ድማ ብዝሓሸ ካብ ሕማም ኮሮና ክንዕቀብ ንኽእል። ኣብዚ መጀመርያ እዋን ንኹሉ ሰብ 
ዝኸውን እኹል ናይ ኮሮና ክታበት ኣይክህሉን እዩ። እቶም ቀንዲ እቲ ክታበት ዘድልዮም፣ ኣብ መጀመርታ 
ክኽተቡ እዮም። እቲ ቅደመ ተኸተል ግና ክቀያይር ይኽእል እዩ።  
 
ነዚ ክታበት ፎልክሄለሰኢንስቱተት �ሃገራዊ ሰበስልጣን ኖርወይ� እዮም ዘከፋፍልዎ፣ ምምሕዳር ኦይጋርደን 
ድማ ካብቲ ህሉው ክታበት ብጽሒታ ክወሃቦ እዩ።  
 
እቲ ክታበት ብነጻ እዩ። 
 
ንኽትክተብ ተራኻ ምስ በጽሐ ምምሕዳር ኦይጋርደን ወይ ሓኪምካ ክሕብሩኻ እዮም። ኣብቲ ሓበሬታ 
ኣበይ ቦታ ኬድካ እቲ ክታበት ከምትኽተብ٪ውን ክንገረካ እዩ።   

 
መን እዩ ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ ዝውሃቦ? 
እቲ ቅደም ተኽተል ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡ ዕለት/dato:  

1. ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ዝነብሩን ፍሉያት ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕክምናን  
2. 85 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦምን ከምኡ’ውን ፍሉያት ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕክምናን  
3. 75-84 ዓመት ዝዕድሚኦም  
4. 65-74 ዓመት ዝዕድሚኦምን ካልኦት ሕዱር ሕማም/ኩነታት ዘለዎም ካብ 18 ክሳብ 64 ዓመት 

ዝዕድሚኦም ሰባት ከቢድ ሓደጋ ሕማም ከስዕበሎም ዝኽእል  
5. 55-64 ዓመት ዝዕድሚኦም ሕዱር ሕማማት/ኩነታት ዘለዎም 
6. 45-54 ዓመት ዝዕድሚኦም ሕዱር ሕማማት/ኩነታት ዘለዎም 
7. 18-44 ዓመት ዝዕድሚኦም ሕዱር ሕማማት/ኩነታት ዘለዎም  
8. 55-64 ዓመት ዝዕድሚኦም 
9. 45-54 ዓመት ዝዕድሚኦም  

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ: 

• ምምሕዳር ኦይጋርደን: www.oygarden.kommune.no 
• ፎልክሄልሰኢንስቱቱተ: https://www.fhi.no/en/ (ብኢንግሊሽ)

http://www.oygarden.kommune.no/
https://www.fhi.no/en/
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Koronavaksine i Øygarden 

Formålet med vaksineringa er å verna liv og helse for dei som er mest utsette for 
koronasjukdom. Alle over 18 år som er innbyggjar og som oppheld seg i kommunen, skal ha 
tilbod om koronavaksine.  
 
Øygarden kommune tilrår at alle over 18 år tek vaksine. Slik kan vi best verna oss mot 
koronasjukdomen. Den første tida vil det ikkje vera nok koronavaksine for alle. Dei som har 
størst behov, vil få vaksine først. Prioritetsrekkjefølgja kan verta endra. 
 
Det er Folkehelseinstituttet som fordeler vaksinar, og Øygarden kommune vil gje vaksinar 
etter kvart som det er tilgjengelege dosar.  
 
Vaksinasjonen er gratis. 
 
Du vert kontakta av legen din eller Øygarden kommune for vaksinering når det er din tur. Då 
vil du også få melding om kvar du skal møta opp for å få vaksine. 

 
Kven vil få koronavirusvaksinen? 
Dette er prioriteringsrekkefølgja per dato:  

1. Bebuarar i sjukheimar og utvalde helsepersonellgrupper  
2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper  
3. Alder 75-84 år  
4. Alder 65-74 år og samstundes personar mellom 18 og 64 år med 

sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp  
5. Alder 55-64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar  
6. Alder 45-54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar  
7. Alder 18-44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar  
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Du finn meir informasjon her: 

• Øygarden kommune: www.oygarden.kommune.no 
• Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/en/ (engelsk versjon) 

http://www.oygarden.kommune.no/
https://www.fhi.no/en/

