
ምጥፋእ 
ትዃናት



ቅድሚ ምጥፋእ ዘሎ ግዜ

ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ዕሹግ ሳንጣ ኣብ መስሓቢ ንፋስ (ቫኲም 
ክሊነር) ኽትገብሩ ከምዘለኩም ዘክሩ። ነቲ ዝተኣከበ ረስሓት 
ድማ ኣብቲ ዚቓጸል ጐሓፍ ቀልጢፍኩም ጉሓፍዎ! 

ትዃን፡ ኣብ ሃጓፍ መንደቕን ዝተዓጽፈ ነገራትን ኪሕባእ ይፈቱ፣ 
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ትሕቲ መተርኣስ ሳሎን፣ መተርኣስ 
ዓራትን ኣቑሑ-ገዛን ብንፋስ ብምስሓብ (ቫኲም ብምግባር) 
ምሉእ ብምሉእ ከምዚጸሪ ግበሩ። 

ትዃናት፡ ብግዜ ለይቲ ዚመጹ’ዮም
ትዃናት፡ ኣብ ስዊድንን ካልኦት ሃገራት ዓለምን ጸገም ኮይኖም ይርከቡ። 
እዚ ድማ ካብ ካልእ እዋን ብዝበዝሐ ስለእንጒዓዝን ትዃናት ድማ 
ንመጥፍኢ ባልዓት እናተጻወርዎ ይመጹ ስለዘለዉን እዩ።

ትኹናት፡ ከም ጣንጡ፡ ናይ ለይቲ ሓሸራታት ኮይኖም፡ ካባና ካብ ሰብ 
ደም እናመጸዉ ድማ ይነብሩ። ናብ ቀይሕ ዚኸደ ሓመዳዊ ሕብሪ ኣለዎም፣ 
ንሕንዚዝ ድማ ይመስሉ። ኣካሎም፡ ካብ ሓደ ክሳዕ ሓሙሽተ ሚሊሜትር 
ንውሓት ክህልዎም ይኽእል፣ ክነፍሩ ድማ ኣይክእሉን እዮም። ትዃናት፡ 
ክሳዕ ሓደ ዓመት ክነብሩ ይኽእሉ እኳ እንተኾኑ፡ ምግቢ ኣብ ዝስእንሉ 
እዋን፡ ተታኺሶም ጸኒሖም፡ ዳግማይ ክነቕሑ ይኽእሉ እዮም።

ኣብቲ መድሃኒት ዝግበረሉ ክፍልታት ዘሎ ኲሉ 
ኣቑሑ-ገዛ፡ ከባቢ 50 ሰንቲ ሜተር ካብ መንደቕ 
ከምዚርሕቕ ግበሩ። እዚ ድማ ንመለጋግቦ መንደቕን 
ምድሪ-ቤትን ነዃላትን ከነርክቦ ይሕግዘና።

መንጸፍ ዓራትን ካልእ ዓለባታትን ብፕላስቲክ ኣብ 
ዝተሰርሐ ዕሹግ ሳንጣታት ከምዚኸውን ግበሩ። 

ነቲ ሳንጣታት ብጥንቃቐ ብምኽፋት፡ ናብ መሕጸቢት ማሽን 
ኣእትዉ። ቀጺልኩም፡ ነቲ ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት፡ ኣብቲ 
ዚቓጸል ጐሓፍ ቀልጢፍኩም ጉሓፍዎ! 

ንዂሉ ዓለባታት፡ እንተወሓደ ብ60 ዲግሪ ሰልስየስ 
ከምዚሕጸብ ግበሩ፣ ቀጺልኩም ድማ ኣብ ማሽን ብዋዒ 
ከምዚነቅጽ ግበሩ። ድሕሪኡ፡ ነቲ ዝጸረየን ዝነቐጸን 
ዓለባታት፡ ኣብ ዕሹግ ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት ኣእትውዎ።

እቲ ዓለባታት፡ እቲ ዝጻወሮ መጠን ሙቐት ክንደይ ምዃኑ 
ንምፍላጥ፡ ንመምርሒታት ዕጽቦ ብጥንቃቐ ኣንብቡ። 

ንዂሉ መጋረጃታትን መቓን ስእልታትን ኣውርድዎ።

ኲሉ ምድሪ-ቤት ብንፋስ ከምዚጸርን ከምዚሕጸብን ግበሩ።

ምሉእ ብምሉእ ኣጽርዩ!

ንዓለባታት ንምፍልላይን ንምጽራይን ዜገልግል ንኣከባቢ ምቹእ 
ዚኾነ ኣብ ማይ ዚሓቅቕ ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት ንህብ ኢና።

ንዝያዳ ሓበሬታ፡ ብቚጽሪ ተሌፎን +46 771 122 300 
ገይርኩም ንዘሎና ኣገልግሎት ዓማዊል ተወከሱ። 



መስርሕ ምጥፋእ
ከነጥፍኦም ቅድሚ ምጅማርና፡ እቲ ዚበለጸ መጥፍኢ ኣገባብን ባእታን እንታይ ምዃኑ ንምውሳን፡ ኲሉ 
ግዜ፡ ገምጋም ናይቲ ዚተፈጸመ ጉድኣት ንገብር ኢና። ነቲ ባእታ ብምንጻግ ወይ ብምፍሳስ፡ ኣብቲ ዝተጠቕዐ 
ቦታ ፈለማ ይግበር። ቀጺልና፡ - ንሰባት - ሓደገኛ ዘይኮነ ሓሪጭ/ፓውደር ኣብ ጸቢብ ነዃላትን መላግቦ 
መንደቕን ምድሪ-ቤትን ንገብር። እቲ ሓሪጭ ድማ ንቆርበት ትዃን የድርቖ፡ ቀጺሉ ድማ ነቲ ትዃን 
ከምዚቕተል ይገብሮ።  

ኣብ ክብድ ዚበለ ኲነታት፡ ነቲ ቦታ ብዚግባእ ንምፍዋስ፡ ንመላግቦ መንደቕን ምድሪ-ቤትን ነዃላትን፣ 
ምንጻፋትን ካልእ መላግቦን ከምዝእለዩ ምግባር ሓደ ሓደ ግዜ ኣድላዪ ይኸውን እዩ። 

ዝኾነ ሰብ፡ ናብቲ መድሃኒት ዝተገብረሉ ቦታ፡ ቅድሚ ኣርባዕተ ሰዓታት ክኣቱ የብሉን። ኣብ ጥቕኡ ኣብ 
ዘሎ ክፍልታት ኽትኮኑ ጽቡቕ እዩ። ጥኑሳት፡ ሕማም ቁጥዐ ኣካላት ዘለዎም ሰባትን ትሕቲ ሰለስተ ዓመት 
ዝዕድሚኦም ቆልዑን፡ እቲ መስርሕ ምጥፋእ ካብ ዝተግበረሉ ግዜ ድሕሪ 24 ሰዓታት ናብቲ መድሃኒት 
ዝተብረሉ ቦታታት ክኣትዉ ይግብኦም። 

ኣብ ርእሲ’ቲ ብፈውሲ ባልዕ ዜግበር መከላከሊ ባልዕ፡ ብዋዒ ዙግበር ምክልኻል ባልዕ ድማ ንጥቀም ኢና። 
ኩሎም ትዃናት ምሉእ ብምሉእ ቅድሚ ምጥፍኦም ሓያለ ሳምንታት ኪወስድ ይኽእል እዩ፣ እቲ መስርሕ 
ፍወሳ ድማ ኪደጋገም ይኽእል እዩ።

ድሕሪ ምጥፋእ
 ምሉእ ብምሉእ ኣጽርይዎ፥

 ብንፋስ ብምስሓብ (ቫኲም)፡ ብጥንቃቐን ኲሉ ግዜን ኣጽርዩ።

 ንምድሪ-ቤት ወይ ጣውላ ምድሪ-ቤት፡ ንኣርባዕተ ሳምንታት ዚኣክል ግዜ ኣይትሕጸብዎ፣ ቅድሚኡ  
 እንተሓጺብክሙዎ፡ ነቲ ዝተነጽገ መጥፊኢ ባልዕ ከጥፍኣልኩም እዩ።

 ንመንጸፍ ዓራትን ካልእ ዓለባታትን ብቐጻሊ ኣጽርይዎ።

 ዋላ’ውን ጽቡቕ እንተዘይተሰመዓኩም፡ ኣብ ውሽጢ ዓራት ብቐጻሊ ደቅሱ። ትዃናት ኣብ ግዜ ለይቲ ካብቲ  
 ዝተሓብእዎ ቦታታት ኣብ ዝወጽሉ ግዜ፡ በቲ ዝተነጽገ መጥፍኢ ባልዒ ከምዚጠፍኡ ክኾኑ እዮም። 

 ናብ ካልእ ቦታ ከምዚዝርጋሕ ኪገብር ሰለዝኽእል፡ ንኣቑሑ-ገዛ፡ ካብ ሓደ ክፍሊ ናብ ካልእ ኣይተገዓዓዙ። 

ብሰብ-መዚ ስዊድን ዝተፈተነን 
ዝተፈቕደሉን መጥፍኢ 
ባልዓት ጥራይ ንጥቀም። 
እቶም ኣገልግሎት ዝህቡ 
ሰባት፡ ብሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን 
ድሕነትን ዝሰልጠኑን ፍቓድ-
ስራሕ ዝረኸቡን እዮም። 

ትዃናት፡ ኣብዚ ቦታ’ዚ ይባዝሑ’ዮም

ብትዃናት ዝተጠቓዕኩም እንተዄንኩም፡ ኣብ ውሽጢ ከባቢ 1.5 ሜትሮ ኣብ ዘሎ ዓራውቲ መብዛሕቱ ግዜ ክትረኽብዎ ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ። 
እቲ ምልክት ዝተገብረሉ ቦታታት፡ ትዃናት፡ ብዝበለጸ ዝባዝሕሉ ቦታታት ምዃኑ ዜመልክት እዩ። ስለዚ፡ ንመላግቦ መንደቕን ምድሪ-ቤትን 
እድያት መንደቕን፡ ዓራውቲ፡ ዓንድታት ዓራውቲ፡ ጣውላ መተርኣስን ፍርናሽን ፈትሹ። ኣብ ትሕትን ጐኒን መእሰሪ ዓራት፣ ኣብ ነዃላትን 
ዝተሸፈነ ኣቑሑ-ገዛን ከምኡውን ኣብ ድሕሪ መቓን ስእሊ፡ መጋረጃታትን ትሕቲ ኣቑሑ-ገዛን ብጥንቃቐ ርኣዩ።  



www.nomor.se
0771-122 300

PA
N

AN
G.

SE
  1

50
4

ዝተፈላለየ ደረጃታት 
መስርሕ-ዕብየት ትዃን፥
 እንቛቚሖ    ላርቫ/ንይምፍ   እኹል ትዃን

ሓጺር ሓቅታት ብዛዕባ ትዃናት
ትዃናት ብኸመይ ናብ ገዛይ ይመጹ?
እቲ ትዃናት ናብ ገዛ ዝኣትዉሉ ኣዝዩ ልሙድ መገዲ፡ ብሳንጣ፡ ካብታ ለይቲ ዝሓደርካላ 
ካልእ ከተማ ወይ ካብ ዜገልገለ ናይ ሓራጅ ኣቑሑ-ገዛ ብምግዛእ እዩ።

ትዃናት ኣብ ገዛ እንተልዮም ብኸመይ እፈልጥ?
ብትዃናት ዝተጠቓዕኩም እንተዄንኩም፡ ንመብዛሕቶም ትዃናት ኣብ ጥቓ ዓራት 
ክትረኽብዎም ተኽእሎ ኣሎ። ንዓራት፡ ዓንዲ-ዓራት፡ ጣውላ መተርኣስን ፍርናሽን ፈለማ 
ፈትሹ። ኣብ ትሕትን ጐኒን ጣውላ ዓራት፣ ኣብ ነቓዕን ኣብ ዝተሸፈነን ኣቑሑ-ገዛን ድማ 
ርኣዩ። ኣብ መላግቦ መንደቕን ምድሪ-ቤትን ከምኡውን ኣብ እድያት መንደቕ፡ ትዃናት 
ክትረኽቡ ዝተለምደ ነገር እዩ። ትዃናት፡ ኣብ ከም መቓን ስእሊ፣ መጋረጃ ወይ ትሕቲ ዝኾነ 
ኣቕሓ-ገዛ ኣብ ዝኣመሰሉ ካልእ ቦታታት ድማ ክርከቡ ይከኣል እዩ።

ትዃናት፡ ጀርምታት የመሓላልፉ ድዮም?
ትዃናት፡ ሕማም ከመሓላልፉ ይኽእሉ’ዮም ዝብል ዝኾነ መርትዖ የለን።

ብኸመይ የጥፍኦም?
ትዃናት ሓንሳእ ምስመጹ ንኸተጥፍኦም ከቢድ ክኸውን እኳ እንተኸኣለ፡ ከተጥፍኦም ግን 
ይከኣል እዩ። ዝተፈላለየ ዓይነት ኣገባባት መጥፍኢ ክንህበኩም ንኽእል ኢና። ነቲ ዘለኩም 
ፍሉይ ኲነታት እቲ ኣዝዩ ዝሰማማዕ ኣገባብ እንታይ ምዃኑ ንምውሳን ምሳኹም ብሓደ 
ብምዃን ክንሰርሕ ኢና። ተጠቒዐ ኣለኹ ኢልኩም ትጥርጥሩ እንተዄንኩም ወይ ብዛዕባ 
ካልኦት ባልዓት ዚምልከት ሕቶታት እንተልይኩም፡ ንዓና ተወከሱና።


