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 ኮቪድ-19 
ብገዛእ ባዕልኻ መርመራ ናይ ኮቪድ ግበር 

ቅድሚ ምጅማርካ ነዚ ኵሉ መምርሒታት ኣንብቦ 
 

ቅድሚ ምጅማርካ ኵሉ ዘድልየካ ነገራት ከም ዘሎካ ኣረጋግጽ 
 ጣዕጣዕ ዝብል መዕጸዊ ዘሎዎን ኪው ኣር ኮድ(QR-kod) ዘሎዎን ሓደ ዓቢ መእከቢ ቦርሳ ምስ እዞም 

ዝስዕቡ ትሕዝቶታቱ፡ 
 

o ናይ መመርመሪ ቱቦ ምስ መዕጸዊታ፡ ኢቲከት ማለት ኤለክትሮኒካዊት ቲከት ከምኡ እውን 

ጥምዖ መውሰዲ ዝኸውን ዘንጊ። 

 ብያቲ ወይ ድማ ንመትሓዚ ዝኸውን ኩባያ መሳሊ ቱቦ 

 መእከቢ ጓሓፍ ዝኸውን ፕላስቲክ ቦርሳ ከምኡ እውን መወልወሊ ትኸውን ንእሽተይ ናይ ወረቐት ሶፍቲ። 
 

 ጥምዖ መርመራ ቅድሚ ምውሳድ ዝህልዉ ምድላዋት  
1, ነቲ ዓቢ መእከቢ ከረጢት ክፈቶ እሞ ኵሉ ትሕዝቶታቱ ድማ ኣውጽኣዮ። ኣብ ጣውላ ኣብ ቅድመኻ ድማ 

ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ። 

2, እታ ናይ መርመራ ቱቦ ኣውጻኣያ እሞ ኣብ እታ ናይ ወረቐት ሶፍቲ ድማ ኣቐምጣ። 

 

ጥምዖ መርመራኻ መዝግቦ 
1, ኣብ ሞባይልካ ወይ ድማ ኣብ ላፕቶፕካ ናብ መርበብ ሓበሬታ direkttest.se እቶ። ኣብኡ ኣቲኻ ድማ 

”Registrera prov” ዝብል ጥብቆ ምረጽ።  

 

 

ነታ ኣብ እታ ናይ መርመራ ቱቦ ወይ ድማ ኣብታ ንእሽተይ ቦርሳ ዘላ QR-kod ትብል ኤለክትሮኒካዊት ኮድ 

ድማ ብመገዲ ኣብ ሞባይልካ ዘላ ካሜራ ማለት ነታ ካሜራ ናይ እታ ሞባይልካ ናብ እታ ኮድ ብምንጽጻር 

ጽለዋ ወይ ስካን ግበራ። 

  2, ሓበሬታታትካ ምልኣዮ እሞ ኵላቶም እቶም መስርሓት ድማ ተኸተሎም። 

          3, መንነትካ ብ ናይ ባንኪ ካርድኻ ማለት ባንኪ ኣይድኻ ምስ ተረጋገጸ እቲ ምዝገባ ይዛዘም ማለት እዩ። 

- ባንኪ ኣይዲ ምስ ዘይህሉወካ (ንኣብነት ኣብ ግዜ ምውሳድ መርመራ ናይ ቈልዓ) ከክንድኡ 

ድማ ነቲ መርመራ ብውልቃዊ ኮድ ክትምዝግቦ ይክኣል እዩ።  ኣብ ግዜ ምንጻር ናይቲ መስርሕ 

ድማ Personlig Kod ዝብል መልጎም ምረጹ።  

 

ኣስተውዕል! እቲ መስርሕ መዝገባ ከም ዝተዛዘመ ዘርኢ ኮድ ምጽሓፍ ኣይትረስዕ።  

4, መወከሲ ዝዀነካ ቍጽሪ ድማ በቲ ኣብዚ ምዝገባ ከተካይድ ከለኻ ዝመዝገብካዮ ኢመይል ኣድረስ 

ክስደደልካ እዩ። 

ELLERወይ ድማ 
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ብ ገዛእ ባዕልኻ መርመራ ናይ ጥምዖ ግበር    

ነታ ናይ መርመራ ቱቦ ድማ ዘዊርካ ኣግጢምካ ዕጾዋ። ነታ መርመራ መውሰዲት ጥምዖ ኣብ 

ውሽጣ ኣእቱዋ። 
2, ነቲ ልስሉስ ክፍሊ ናይ እታ ሉሕ መስመር ኣብ ኣፍካ ኣእቲኻ ክሳብ ዝኻኣልካዮ ርሕቀት ዝኣክል ናብ             

ውሽጢ ጐረሮኻ ድፍኣያ፡ ዳርጋ ከተምልስ ክትደሊ ኢኻ። 

       3, ነታ ፕላስቲክ ቱቦ ድማ ኣብ መናድቕ ናይ ጐረሮኻ 

(ኣብ ጫፍ ናይ ጐረሮኻ) ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝወሸጠ ክፋል ኣእቲኻ  ፋሕፍሓያ ማለት ድረዛ። 

ዘይምቹእነት ክስምዓካ እዩ፡ እንተ ኾነ ግን 5 ሰከንድታት እኹላት እየን። ነዚ ስእሊ ራኣዮ። 

      4, ብድሕሪ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ጫፍ ናይ ተመሳሳሊት ፕላስቲክ ቱቦ ትኽ ኣቢልካ ብ ኣፍንጫኻ ኣእቱዋ።   

            ክሳብ ዝኻኣልካዮ ዓቐን ውሻጠ ማለት 

እዩ። ነታ መስመር ናብ ላዕሊ ገጻ ኣይተቕንና። ነታ መስመር ከባቢ 10–20 ሰከንድ ዝኸውን ድረዛ። ነዚ 

ስእሊ ረኣዮ። 

       5, ኣብ ኣፍካ ብዙሕ ጥፍጣፍ ኣክብ። ኣብ እቲ ብያቲ ወይ ድማ ኣብ እቲ ኵባያ መሳሊ መትሓዚ ቱፍ በሎ። 

          ምስ ዓኽታ ከይተሓዋወስ ተጠንቀቐሉ።  

        6, እታ ልስልስቲ ክፋል ጫፍ ናይ እታ ዘንጊ ጽቡቕ ገይራ ክትጥልቂ ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ናይ እቲ ጥፍጣፍ  

           ኣእቱዋ።  

ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖ ናብ እታ ናይ መርመራ ቱቦ ኣስግሮ እሞ ብውሑስ መገዲ ድማ ዓሽጎ።  

1. ነታ ዘንጊ ተጠንቂቕካ ናብታ ናይ መርመራ ቱቦ ምለሳ። 

2. ነታ ናይ መርመራ ቱቦ ድማ ዘዊርካ ኣግጢምካ ዕጾዋ። 

3. ነታ ናይ መርመራ ቱቦ ናብቲ QR-kod ዘሎዎ መእከቢ ከረጢት ምለሳ። 

4. ነታ ቦርሳ ድማ ብግቡእ ዕጾዋ። 

5. ነታ ነቲ ናይ መርመራ ቱቦ ሒዛ ዘላ ቦርሳ ክሳዕ ተረክባ ወይ ክሳዕ ንወስዳ ድማ ኣብ ፍሪጅ ኣቐምጣ። 
 

Registrera Prov
Mobil (SMS)
_______________
Epost
_______________
Personnummer
_______________

Fortsätt

ELLER

3. Spotta och doppa1. Provtagning mot 
svalgvägg

2. Provtagning i näsan

4. 

4. Skruva på

D
ire

ktte
st refn

r.
1

2
3

 4
5

6
 7

8
9

 0

Registrera Prov

Referensnummer
_______________

Fortsätt

Din Personliga Kod:

9988776655

Skriv ner koden!

 

 

2መርመራ ጥምዖ ካብ ኣፍንጫ   1 መርመራ ጥምዖ ካብ 

     ሻምብቆ ጐረሮ 

 3ቱፍ በሎ ሓዋውሶ ድማ    4  ዕጸዋ 

 
 

     

 

 

ወይ ድማ 
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     ነቲ ጓሓፍ ብውሑስ ኣገባብ እለዮ  
1, ነቲ ሶፍቲ ወይ ልስሉስ ወረቐት ኣብ ሓደ ተራ ፕላስቲክ ቦርሳ ኣእቱዎ።  

2, ነታ ፕላስቲክ ቦርሳ ጽቡቕ ጌርካ እሰራ። ሽዑ ድማ ከም ተራ ናይ ገዛ ጓሓፍ ጓሓፎ።  

3, ብያቲ ከምኡ ድማ ኩባያ ግን ከም እቲ ልሙድ ኣቕሓ ሕጸቦ። 
 

እቲ ውጽኢት መርመራ ምስ ተዛዘመ ድማ ናብ ሞባይልካ ናይ ኤስኤምኤስ መልእኽቲ ክመጽኣካ 

እዩ። 
እቲ ውጽኢት መርመራ ምስ ተዛዘመ ድማ ናይ ኤስኤምኤስ መልእኽቲ ክመጽኣካ እዩ። ከም ልሙድ ኣብ ውሽጢ 

48 ሰዓታት ካብታ ነታ ቱቦ መርመራ ዘረከብካላ ድማ እዩ ዝዛዘም። እንተ ዀነ ግን እዚ ሰዓታት እዚ ብቀዳመ 

ሰንበት ክጽሎ ይኽእል እዩ። ብ ካርዲ ናይ ባንኪ ወይ ድማ ብውልቃዊ ኮድ ጌርካ ናብ መርበብ ሓበሬታ 

direkttest.se እሞ እቶ ነቲ መልሲ ድማ ኣብኡ ኣንብቦ። 
 

እዚ ዝስዕብ ተፈልዩ ዘሎ ወረቐት ሒዙዎም ዘሎ ሕቶታት ምስ መልሶም ርኣዩዎም 
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ልሙዳት ሕቶታት ከምኡ እውን መልስታት 
 

ሕቶ፡ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖ ብትኽክል መዝጊበዮ ድየ ኣይመዝገብኩዎን ርግጸኛ ኣይኮንኩን 
መልሲ፡ ኣብ እቲ ገጽ ”Ditt prov är registrerat” ዝብል ጽሑፍ እንተ መጺኡካ እቲ መርመራ ተመዝጊቡ ኣሎ 

ማለት እዩ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትኽክል ኣለኻ ዲኻ ዋላስ የለኻን ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ግን ከም ብሓድሽ 

እሞ ናብ direkttest.se እቶ። ነቲ ”Provsvar” ዝብል ዘሎ መስመር ድማ ጠውቆ። ”Testresultat är ej 

tillgängligt” ዝብል እንተ መጺኡካ፡ እቲ መርመራ ተመዝጊቡ ኣሎ። እንተ ዀነ ግን እቲ መስርሕ ኣይተወደአን 

ማለት እዩ። ”Det finns inget prov registrerat” ዝብል እንተ መጺኡካ ድማ፡ ነቲ መርመራ ብትኽክል 

ኣይመዝገብካዮን ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ መንጐኻን ኣብ መንጐ እቲ ኣብ እቲ ሲስተም ዘሎ ናይ መርመራ 

ቱቦን ርክብ የለን ማለት እዩ። 
 

ናይ ውላደይ መርመራ ክምዝግብ እንተ ደልየ ኸ ከመይ እየ ክገብር ዘለኒ? 

እቲ መርመራ ብናይ እቲ ቈልዓ መለለዪ ቍጽሪ እዩ ዝምዝገብ። ደሓር ድማ ንመለለዪ እቲ መስርሕ ክጥዕም 

personlig kod ዝብል መልጐም ትመርጽ። ነታ ኮድ ኣብ ምዕቃባ ግን ኣይትረስዕ።  

ሕቶ፡ ባንኪ ኣይዲ የብለይን። 
መልሲ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሐደ ሰብ ጥምዖ ናይ መርመራ ንምምዝጋብ ዝኣክል ናይ ግድን ባንኪ ኣይዲ ክህሉዎ 

ኣሎዎ። ባንኪ ኣይዲ ዘይብልካ እንተዄንካ፡ ብመጀመርታ እቲ ጥምዖ ናይ መርመራኻ ንምምዝጋብ ዝኣክል 

ውልቃዊ ኮድ ተጠቀም። ንመለለዪ እቲ መስርሕ መዝገባ Personlig Kod ዝብል መልጎም ምረጽ። እዚ ውልቃዊ 

ኮድካ ድማ ነቲ መልሲ ናይ መርመራኻ መንበቢ ክጠቕመካ እዩ። 
 

ሕቶ፡ መልሲ ንኽረክብ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ይወስድ? 

መልሲ፡ ከም ትሑዝ፡ ካብ እታ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖ ዘረከብካላ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት መልሲ 

ክንገረካ እዩ። ብገለ ምኽንያታት ማለት ከም ምስኣን መጓዓዝያ ዝኣመሰሉ ምኽንያታት ደንጒኻ ምርካብ ክህሉ 

ስለ ዝኽእል፡ 72 ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ። 
 

እቲ መልሲ ኣይፋል ማለት የብልካን ዝብል ምስ ዝኸውን መዓስ እየ ስራሕ ክጅምር ዘለኒ? 

ናብ ጥዕናኻ እንተ ደኣ ተመሊስካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እቲ መልሲ ምስ መጽኣካ ንወሃቢ ስራሕካ ኣዘራርቦ 

ኢኻ። 

 

እቲ መልሲ እወንታ ማለት እወ ኣሎካ ዝብል ምስ ዝኸውን ከ ንመን ወይ ኣበይ እየ ክውከስ 

ዘለኒ? 

ከምኡ እንተ ደኣ ኰይኑ ድማ ነቲ መርመራኻ ዝወሰድካሉ ማእከል ጥዕና ኣዘራርቦ። 

 

ሕቶ፡ እንተ ድኣ ሓሚመ ኸ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ? 

መልሲ፡ ብምኽንያት ሕማም ናይቲ ማእከል ጥዕና ሓገዝ እንተ ደኣ ኣድልዩካ ልክዕ ከም እቲ ልሙድ ነገር ግበር። 

ንኣብነት ምስ መስመር 1177 ተራኸብ። ወይ ድማ ነቲ ኣብ እቲ ዝተመዝገብካሉ ከባቢ ዘሎ ማእከል ጥዕና ዘሎ 

ግቡእ ሓኪምካ ማለት ዶክተርካ ርኸቦ። 

 
ሕቶ፡ ባዮ ባንኪን ወይ ድማ ምዕቃብ ጥምዖ እንታይ ምለት እዩ፡ ስለ ምንታይ እዩ ኸ ጽቡቕ ዝኸውን? 

መልሲ፡ ባዮባንኪን ወይ ድማ ምዕቃብ ጥምዖ ማለት፡ ነቲ ንመርመራ ክኸውን ዝሰደድካዮ ጥምዖ ንኻልኣይ ግዜ 

ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ምእንቲ ክህሉ ኣብ ፍሪጅ ወይ መዝሓሊ ኣቐሚጥካ ምኽዛን ወይ ምዕቃብ ማለት እዩ። 

ሽወደናውያን ተመራመርቲ ድማ ካብ ክፍሊ ስነ ምግባር ወይ ክፍሊ ኤቲክስ ፍቓድ ብምውሳድ ነቲ ጥምዖ 

ንምርምር ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። ብዘይ ዝኾነ በቶም ዝምርመሩ ዝብርከት ናይ መርመራ ጥምዖ፡ እቶም 

ሽወደናውያን ተመራመርቲ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ዝምልከት ተወሳኺ ጠቓሚ መጽናዕቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። 
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በዚ ምኽንያት እዚ ድማ፡ ስለዚ ካኣ ነቲ ናይ መርመራ ጥምዖኹም ክትምዝግቡዎ ከለኹም ኣብ እቲ ንባዮባንኪን 

ወይ ድማ ንዕቃበ ጥምዖ ፍቑድ ዝብል ጥብቆ ኣብ direkttest.se ምስ ኣተኹም ጠውቑዋ ወይ ድማ በታ QR-kod 

እትብሃል ኤለክትሮኒካዊት ኮድኩም ጌርኩም ከተረጋግጹ ንምሕጸነኩም። እዚ ግና ብወለንታ ዝግበር ነገር እዩ። 


