
እብ ሃገራዊ ወፈራ ብወለንታ ክሳተፉ ንዝደልዩ ሰባት 

ቨስትረ ቶተን ኮሙነ ምስ VilMer ብወለንታ ንዝግበሩ ኣበርክቶታት ብዝምልከት ስምምዕ ጌሩ ኣሎ። VilMer 

ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ፣ ኣብዚ ኮሙነ ኣብ ገዛውቶም ንዝተሓጽሩ ነበርቲ ንምሕጋዝ ዝወሃቡ ናይ ወለንታ ሓገዛት 

ኣብ ምውህሃድ ክሕግዝ ተዳልዩ ኣሎ።  

ዕላማ ናይ'ዚ ምድላው ምቕናስ ምልባዕ እቲ ሕማም ኮይኑ ፣ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ገዛውቶም ዝተነጸሉን ዝተወሸቡን 

ነበርቲ መሰረታውያን ዝኾኑ ናይ ገዛ ሃለኽቲ ኣብ ምብጽጻሕን ካልእ ብተግባር ዝካየድ ሓገዛት ኣብ ምውፋይን ዘድሃበ 

እዩ። 

እቲ ዝድለ ዘሎ ኣበርክቶ እንታይ ይመስል? 

- ነቶም ዝሓመሙ ፣ ኣብ ውሸባ ንዝርከቡ ወይ'ውን ብቐሊሉ ነቲ ሕማም ዝጋለጹ ሰባት ናይ መግቢ ሃለኽቲ ምዕዳግ። 

እዚ ሓገዝ'ዚ ነቶም ዝሕግዞም ኣባል ስድራቤት ወይ ዝፈልጥዎ ሰብ ዘይብሎም ዝወሃብ'ዩ። VilMer ኣኣብ ግዚኡ ን3 

መዓልቲ ዝኸውን ዕድጊ ናይ መሰረታውያን ሃለኽቲ ኣብ ምዕዳግ ክተሓባበር ይኽእል። 

- ካልእ ብተግባር ዝግበር ሓገዝ ከም ምዝዋር ከልቢ ወይ ካልእ ኣድላዪ ዝኾነ ዕዮታት። 

- ናይ ተለፎን መሓዛ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኣብ ገዛውቶም ዝሕጸሩ ብዙሓት ሰባት ክህልዉ እዮም። በዚ ምኽንያት 

ድማ ዘዛርቦም ሰብ ክደልዩ እዮም። እዚ ግን ጽምዋ ንምቅላል ዝግበር ዝርርብ ደኣምበር ንናይ ጥዕና ሞያ ዘጠቓልል 

ዝርርብ ማለት ኣይኮነን።  

ኣበርክቶ ክትገብሩ ንእትደልዩ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ተጠቐሙ 

- ንVilMer ብቑጽሪ ስልኪ 913 60068 ደውሉ። 

- ብ ኢ መይል ድማ kontakt@vilmer.no ጽሓፉ። 

- ኣብ ፌስቡክ ድማ VilMerVestreToten ፈትሹ። 

- መርበብ ሓበሬታ  https://vilmer.no/kontakt-oss 

- ኣብ ኢንተርነት ንኽትምዝገቡ vilmer.no/bli-bidragsyter#sendinnskjema 

ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ፣ ካብ ስዓት 9 ቅድሚ ቐትሪ ክሳብ ስዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ብተለጎን 

ዝቕበሉኹም ሰባት ክህልዉ እዮም። 

ኣብኡ ፣ ኣብ ምውዳብ ወለንታዊ ስራሓት ተሞክሮ ዘለዎም ሰባት ፣ ንመንነትኩም ዝምልከት ሓበሬታን ኣብ ኣየናይ 

ስራሕ ኣበርክቶ ክትገብሩ ከምእትደልዩን ዝሓትኹም ሰባት ክህልዉ ኢዮም። 

https://vilmer.no/kontakt-oss
http://vilmer.no/bli-bidragsyter?fbclid=IwAR0yLJ8GhW10PMCgVgNT2xiI-z8cdDFmzUKy39WFfR-uwlFuoRDRL_5aiNk#sendinnskjema


ብዓልመዚ ጥዕና ምስ ኮሮና ቫይረስ ብዝተሓሓዘ ፣ ንወለንታዊ ስረሓት ዝምልከት መምርሒ ኣውጺኡ ኣሎ። ከም 

ወለንተኛታት ሓገዝኩም ኣብ እተበርክቱሉ ግዜ ምልባዕ ሕማም ንምክልኻል እዞም ዝስዕቡ ምኽርታት ምንባብ ኣገዳሲ 

ኢዩ።  

- ዝተዓደገ መግቢ ኣብ ኣስካላ እምበር ናብ ውሽጢ ገዛ ኣይተብጽሕዎ። 

- ንሓደ ግዜ ጥራይ ትጥቀምሉ ( use and throw ) ጓንቲ ተጠቐሙ። 

- ወለንተኛታት ጉሓፍ ኣብ ምጉሓፍ ክሕግዙ የብሎምን። 

- ኣካላዊ ምትንኻፍ ክህሉ የብሉን። 

ንተወሳኺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ በዓልመዚ ጥዕና ኣቲኹም ክተንብቡ ትኽእሉ። 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner 

ሓገዝ ኣብትደልይሉ ግዜ፣ 

ምስ VilMer ብቑጽሪ ስልኪ 913 60068 ወይ ብ ኢ መይል kontakt@vilmer.no ተራኸቡ። ብድሕሪኡ 

እትደልይዎ ሓገዝ እንታይ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ምስ ዝሕግዝኹም ሰባት ክትዛረቡ ወይ ክትጸሓሓፉ ክሕግዙኹም 

እዮም። ክተስተውዕልሉ ዘለኩም ፣ እቶም ዝሕግዙኹም ሰባት ወለንተኛታ እዮም ስለዚ ንጥዕና ዝምልከት ምኽሪ 

ይኹን ሓገዝ ክገብሩልኩም ኣይክእሉን'ዮም። ንጥዕና ዝምልከቱ ሕቶታት ንምምላስ ወይ ናይ ጥዕና ሓገዝ ንኽትረኽቡ 

ምስ ናይ ውልቂ ሓኪምኩም ( fast lege ) ውይ ምስ ክፍሊ ህጹጽ ረዲኤት ( lege vakt ) ክትራኸቡ ይግባእ። 

እዚ ኣብ ሓጺር ግዜ ወጺኡ ዝትግበር ዘሎ መደብ ስለዝኾነ ዝኾነ ናይ መጉዓዚያ ወጻኢታት ወይ ናይ ካሕሳ ክፍሊታት 

ዝኽፈሎ ኣይኮነን። ኣብዚ ኣጸጋሚ እዋን ዝርአ ሰብኣውነትን ናይ ምትሕግጋዝ መንፈስን ነመስግን።  

  

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige-organisasjoner

