
ነቲ ናይ ቀረባ ርክብ ናይ ዝነበሮም 
ሰባት መከታተሊ ኣፕ ብኸመይ 

ትጥቀመሉ

ነቲ ኣፕ ብኸመይ ዳውንሎድ ጌርካ ትጥቀመሉ 

1. ነቲ ስሚት/ስቶፕ ኣፕ ካብ ኣፕ ስቶር ወይ ጉግል ፕሌይ ስቶር 
ዳውንሎድ ግበሮ። እቲ ኣፕ ብዓይነት ናይ ቋንቋታት እንግሊዝን 
ደንማርክን ይርከብ።

2. ነቲ ኣፕ ፋልማይ ክትኸፍቶ ከለኻ፣ እቲ ናይ’ቶም ቀረባ ርክብ 
ዝነበረካ ካልኦት ተጠቀምቲ ኣፕ ሓበሬትኦም ኣብ ሞባይልካ 
ከምዝዕቀብ ክትቅበሎ ኣለካ። እቲ ናይ ፍቓድካ ምሃብ ፎርም 
ወይ ቅጥዒ ብቋንቋታት እንግሊዝን ደንማርክን ይርከብ።

3. ከምኡ’ውን እቲ ኣፕ ን ’ናይ ኮቪድ-19 ተቃላዕነት መዝገብ’ 
ዘገልግል ቴክኖሎጂ ናይ ጉግልን ኣፕልን ከምዝጥቀም ክትቅበሎ 
ኣለካ።

4. ካብ ሽዑ ንድሓር፣ ምስ ካልኦት ተጠቀምቲ እቲ ኣፕ ቀረባ ርክብ 
እንተነይሩካ፣ መን ምዃኖም ከይፈለጥካ ኣብ ሞባይልካ ክምዝገቡ 
እዮም። እቲ ኣፕ ኣብ’ቲ ድሕረባይታ እዩ ዝሰርሕ፣ ስለዚ ድማ ናይ 
ሞባይልካ ስክሪን ግድን ክውላዕ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን።

ኮሮና ቫይረስ እንተተረኺቡካ’ ኸ ብኸመይ 
ንካልኦት ትሕብር

1. ኣብ ቀንዲ ስክሪን ናይ’ቲ ኣፕ ‘Positive test result?’(‘ኮሮናቫይረስ 
ተረኺቡካ ድዩ?’) ዝብል ጽቐጥ፣ ብድሕሪኡ ድማ ብNemID 
ክትኣቱ/ሳይንኢን ክትገብር ክትሕተት ኢኻ።  

2. ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተለካ ከምኡ’ውን መዓስ ከምዝጀመሩን 
ክትሕተት ኢኻ። 

3. ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 14 መዓልታት ናብ ካልኦት 
ሃገራት ከይድካ እንተነይርካ ክትሕተት ኢኻ።

4. ኣብ መወዳእታ ከኣ ካብ ሞባይልካ ኣብ ዝሓለፉ 14 መዓልታት 
ዝተለኣኹ IDታት ንምዝርጋሕ ድሌት እንተለካ ክትሕተት 
ኢኻ። መልስኻ እወ እንተኾይኑ፣ እቶም ምሳኻ ናይ ቀረባ ርክብ 
ዝነበሮም ሰባት ምስ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ 
ከምዝነበሮምን ንሳቶም’ውን ተለኺፎም ክኾኑ ከምዝኽእሉ 
ዝነግር መልእኽቲ ካብ’ቲ ኣፕ ክስደደሎም እዩ። 

ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኽቦ ሰብ ቀረባ ርክብ 
እንተነይሩካ ህጹጽ ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ።

1. ምስ ሓደ ኮሮናቫይረስ ዝተረኽቦ ተጠቃሚ ኣፕ ናይ ቀረባ ርክብ 
እንተነይሩካ፣ እቲ ኣፕ ህጹጽ ሓበሬታ ክህበካ እዩ፣ ከምኡ’ውን ነዚ 
ሓበሬታ ንካልኦት ተጠቀምቲ ኣፕ ክዝርግሖ እዩ። 

2. ናይ ቀረባ ርክብ ክንብል ከለና፣ ኣብ’ቲ ናይ ተላባዕነት ግዜ ኣብ 
ቀረባ ከባቢ ናይ ሓደ ዝተለኽፈ ሰብ ነይርካ ክትከውን ዝልዓለ 
ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ፣ ብፍላይ ድማ ብገምጋም ንልዕሊ 15 
ደቓይቕ ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ ትሕቲ 1 ሜትሮ እንተነይሩ። 

3. ንስኻ ንባዕልኻ ተለኺፍካ ክትከውን ስለትኽእል፣ ህዝባዊ ሕጋዊ 
መምሪሒታት እንኮላይ ምምርማር ክትክተል ከምዘለካ ክትንገር 
ኢኻ። 

4. እዞም መምርሒታት ድማ ነብሰ-ውሸባ፣ ኣብ ጽሬት ፍሉይ 
ተገዳስነት ምርኣይን ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተለካ 
ምስትብሃልን የጠቃልሉ።




