
 

 

 

 

 הורה נוכחות ללא 12-15 לגילאי קורונה נגד לחיסון הורה אישור טופס

ያለ ወላጆቻቸው የኮሮናን መከላከያ ክትባት ለማድረግ የሚፈልጉ ከ 12-15 ዕድሜ ያሉ ወጣት 
ልጆች የሚሰጥ የወላጆች የፈቃድ ፎርም ፤ 

ከ 12 – 15 ዕድሜ ያሉ ልጆችን የመከተቡ ሥራ ተጀምሯል ፤ ይህ ክትባት የሚከናወነው 
በኩፖት ሆሊም አማካኝብነት ነው ፤  

ሁሉንም የተመለከተ ፤ ዕድሜው/ዋ 12 የሞላው/ላት ልጅን ያለ ወላጅ ክትባቱን መቀበል 
ይችላሉ ፤ ዩ የሚሆነው ግን ከወዲሁ ቢያን የአንዱን ወላጅ ፈቃድ በዚህ ፎርም ላይ ከፈረመ 
ብቻ ነው ፤ ልጆን አንከተብም ወይም በክትባቱ ምክንያት ፍርሃት ካጋጠማቸው ጠለቅ ብሎ 
በማሰብ የሚያስፈልጉትን ድርጊቶች ማድረግ ያስፈልጋል ፤ ወላጆች ከቦታው ካልተገኙ 
ክትባቱን መከተብ አይቻልም ፤ በአንዱ/ዋ ወላጅ ጋር ወይም ወላጆች ከሚልኩት አንድ 
በእድሜ ገፋ ያለ ሰው ገር መምጣት ይመረጣል ፤ አንድ ልጅ በእድሜ ገፋ ያለ የቤተሰብ አካል 
የሆነ ሰው ይዞ ከመጣ ፤ ክትባቱን መስጠት የሚአቻለው የወላጆች ፈቃድ በዚህ ፎርም ላይ 
ያለ ከሆነ ብቻ ይሆናል ። ልጆችን ለመከተብ የወላጅ ፈቃድ ያስፈልጋል (ቢያን የአንዱ ወላጅ) 
፤ ወይም በኃላፊነት የተወከለ ሞግዚት ፤ ስለ ክትባቱና ስለ ክትባቱ መስጫ ጊዜዎች በተለያዩ 
መንገዶች ወላጆችን ማሳወቅ አለብን ። 

የወላጆችን ፈቃድ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት መንገዶች በአንዱ በኩል ማግኘት ይቻላል ፤  

1. አንድ ወላጅ ከልጁ ጋር ክትባቱ ለልጁ ለማሰጠት አብሮ ከመጣ - ፈቃደኛነቱን 
የሚያመላክት ጽሁፍ ከክትባት መከታተያ ደብተር ላይ መጻፍ ያስፈልጋል ። 

2. ሆን ብሎ በስልክ አማካኝነት ግንኙነት የተፈጠረለት ወላጅ ደግሞ - በቃሉ ስምምነቱ 
ከሰጠን - ከክትባት መከታተያ ደብተሩ ላይ በስልክ የተደረገውን ንግግር መጻፍ 
ያስፈልጋል ። 

3. በኮምፒውተር ወይም ዋትሳፕ አማካኝነት ግንኙነት ከተፈጠረ ደግሞ - በዚሁ መንገድ 
የሚያስፈልገውን ፈቃድ መቀበል ይቻላል ፤ የተሰጠውን ፈቃድም ከክትባት መከታተያ 
ደብተሩ ላይ መመዝገብ ያስፈልጋል ። 

4. ከዚህ በታች ባለው የፈቃድ ደብዳቤ መሰረት ፤ ወይም በዚህ መሰል ደብዳቤዎች ፤  

ወላጆች የሚያስፈልገውን ፈቃድ ቢሰጡም እንኳ ፤ ክትባቱን መከተብ አልፈልግም የሚል 
ወጣትን መከተብ የተከለከለ ነው ፤ 

* በክትባቱ ምክንያት በወላጆችና በልጃቸው መካከል ያለመግባባት ከተፈጠረ ፤ እርስ 
በእርሳቸው ያላቸውን አለመግባባት ተነጋግረው ሥምምነት እንዲደርሱ ጊዜ መስጠት 
ያስፈልጋል ፤ እስከዚያው ድረስ ግን ልጁን መከተብ አይቻልም ።   

 

የ covid-19 በሽታ መከላከያ ክትባት ከ 12 ዓመት ዕድሜ በላይ ላሉ ልጆች ለመስጠት 
የወላጆች የፈቃድ መሙያ ፎርም ፤  



 

 

 

 

ከ ፤ 

የልጁ ወላጆች ፤      _____________________________                  ___________________________ 

                   የቤተሰብና የግል ሙሉ ስም (የልጁ/ጇ)       የመታወቂያ ቁጥር (የልጁ/ጇ) 

 ልጀ  12 ዓመት ዕድሜ የሞላው ልጅ ነው ፤ 18 ዓመት ግን ገና አለመሙላቱን 
አረጋግጣለሁ ። 

 የኮሮና በሽታ መከላከያ ክትባቱን ለልጄ እንዲሰጥ እፈቅዳለሁ ። 

 ያለ ፍላጎቱ ለልጄ ክትባቱ እንደማይሰጠው አውቃለሁ ።  

 ልጀ ፤ ክትባቱ ከመቀበሉ በፊት ስለ ጤናው ሁኔታ ማስረጃ ፤ የምግብ ወይም 
የመድኃኒት አለርጊያ ካለበት አስፈላጊውን ማስረጃ መስጠት አለበት  ። 

 በጤና ጥበቃ መ/ቤት የኢንተርኔት ድረ-ገጽ  https;//go.gov.il/covid19-vaccine 
አስፈላጊውን መረጃ እንደማገኝ አንብቤ አውቄዋለሁ ።  

ልጄ ክትባቱን ከተቀበለ በኋላ ለ 15 ደቂቃዎች ያህል በቦታው ለክትትል መቆየት እንዳለበት ፤ 
የጤና ጥበቃ መ/ቤት በሰጠው መመሪያ መሰረት ልዩ አለርጊያ ያለበት ሰው ለ 30 ደቂቃ 
ለክትትል በቦታው መቆየት እንዳለበት ተረድቻለሁ ።  

ክትባቱ ከተቀበለ በኋላ ፤ በክትባቱ ምክንያት የመፈጠሩ የሕክምና ክስተቶች ካሉ ፤ የአካል 
ጤንነት ሁኔታው ከተቀየረ ወዲያውኑ ከሐኪም ጋር መወያየት እንዳለብኝ አውቃለሁ ፤ 

_____________________      ____________________        _______________            ______________ 

        ቀን                ሙሉ ስም              የመታወቂያ ቁጥር            ፌርማ 

 


