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ፍቓድ ናትካ 

ብዛዕባ ንሃገራዊ መደብ  ክታበት  ዝውሃብ ፍቓድ ዝገልጽ ሓበሬታ 

 

 

ብመንገዲ ሃገራዊ መደብ ክታበት (RVP) ንቘልዑ ካብ ከበድቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንከላኸለሎም 

ኢና። ንኸም ትኽትኽታ፣ ንፍዮን ሕማም መኒንጎካልን ዝኣመሰሉ ሕማማት ንምክልኻል ክታበት ንህብ። 

ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕናን ኣከባቢን (RIVM) ሃገራዊ መደብ ክታበት የዳሉ። ናይ ቆልዑት ክንክን 

ጥዕና (JGZ) ድማ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዝርከቡ ሰባት ክትባት ይህብ። ንኣብነት ኣብ ናይ ጥዕና ምኽሪ 

ዝወሃበሉ ቤት ጽሕፈታት ወይ ኣብ ናይ ስፖርት ኣዳራሻት ክትባት ይህብ። 

 

ብመሰረት ሕጊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ንምክያድ ንዓኻ ፍቓድ ክንሓተካ ኣለና። እዚ ብኸመይ ኣገባብ 

ከም ዝካየድ ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ክንገልጸልካ ኢና። 

 

1.1 ንሃገራዊ መደብ ክታበት ዝወሃቡ ክልተ ፍቓዳት 

ብመሰረት ሕጊ ነዞም ዝስዕቡ ንምፍጻም ፍቓድ የድሊ፥ 

- ክትባት ንምሃብ፣ ከምኡ ድማ 

- ኣብ መንጎ JGZ ከምኡ ድማ RIVM ናይ ሓበሬታታት ምልውዋጥ ንኽግበር። 

 

እቲ ፍቓድ እንታይ ዘጠቓልል ምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ክትፈልጥ ኣገዳሲ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ እዩ 

RIVM ኩሉ ግዜ ናይ ክትባት ዕድመ ወረቐት ክልእኽ እንከሎ ሓበሬታ ዝሓዘት ጽሕፍቲ (ብሮሹር) 

ዝልእኽ። ካብታ ጽሕፍቲ ብእትወስዶ ሓበሬታ ተመርኲስካ ድማ ፍቓድ ክትህብን ወይ ክትከልእን 

ክትውስን ትኽእል ኢኻ። 

 

ናብ JGZ ኣብ ትኸደሉ እዋን እቶም ናይ ቆልዑት ሓካይም ወይ ኣለይቲ ሕሙማት ብዛዕባ እቲ ክትባት 

ዝምልከት ሓበሬታ ክህቡኻ እዮም። ሕቶታት ኣንተ ኣለዉኻ እውን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ብድሕሪኡ 

እቶም ናይ ቆልዑት ሓካይም ወይ ኣለይቲ ሕሙማት ፍቓድ ክትህቦም ክሓቱኻ እዮም። 

 

እቲ ፍቓድ ነቶም ናይ ቆልዑት ሓካይም ወይ ኣለይቲ ሕሙማት ብቓል ክትህቦም ትኽእል ኢኻ። 

ክትፍርም ኣየድልየካን እዩ። እቲ ፍቓድ ንብምሉኡ እቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት ዝኸውን እዩ። እንተ 

ደሊኻ ውሳነኻ ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ክትቅይር ወይ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ብዝምልከት ኣብ 

JGZ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ። ምኽንያት ክትህብ ድማ ኣየድልየካን እዩ። 

 

1.2 መን እዩ ፍቓድ ክህብ ዝኽእል? 

ኩሎም እቶም JGZ ፍቓድ ክህብዎ ዝሓተቶም ሰባት፣ እዚ ኸኣ ኣብ ዕድመ እቲ ቘልዓ እዩ ዝምርኰስ፥ 

- ዕድሚኦም ክሳዕ 12 ዓመት ንዝበጽሑ ቘልዑ ብዝምልከት ንወላዲ ኢና ፍቓድ ንሓቶም፣  

- ዕድሚኦም ካብ 12 ክሳብ 16 ዓመት ንዝበጽሑ ቘልዑ ብዝምልከት ንወለድን ከማኡ ድማ 

ነቶም ቖልዑትን ኢና ፍቓድ ንሓቶም፣  

- ዕድሚኦም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ቘልዑ ብዝምልከት ነቶም ቘልዑት ጥራይ ኢና 

ፍቓድ ንሓቶም።  

እዚ ሕጊ መሰረት ብምግባር ጥራይ እዩ ክግበር ዘለዎ። 
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1.3 እቶም ኣብ መንጎ JGZ ከምኡ ድማ  RIVM ዝግበሩ ናይ ሓበሬታት ምልውዋጥ እንታይ 
ዘጠቓለሉ እዮም? 

ክትባት ንኽትወስድ ፍቓድኛ ኮይንካ ዲኻ እሞ ነቲ ክትባት ወሲድካዩ ዲኻ? እምበኣር JGZ ነቲ 

ዝወሰድካዮ ክትባት  ዝገልጽ ሓበሬታ ብልክዕ ክምዝግቦ እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣየናይ ክትባት ከም 

ዝወሰድካ ዝገልጽ እዩ። ከምኡ ድማ እቲ ክትባት ኣበይን መዓስን ከም ዝወሰድካዮ ዝገልጽ እዩ።  

JGZ ነዞም ሓበሬታት እዚኣቶም ናብ RIVM የመሓላልፎም እዩ። ምኽንያቱ RIVM ነዞም ሓበሬታት ነቲ 

ሃገራዊ መደብ ክታበት ንምውህሃድ ይጥቀመሎም እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ መደብ ብግቡእ ዝዓዪ 

እንተ ዀይኑ ንምቁጽጻር እውን ይጥቀመሎም እዩ። 

 

JGZ ንናይ ክትባት ሓበሬታት ኩሉ ግዜ እዩ ናብ RIVM ዘመሓላልፎም። እንተደኣ ንስኻ ፍቓደኛ ኾይንካ 

ኸኣ JGZ ንብሕታዊ ሓበሬታትካ እውን ናብ RIVM የመሓላልፎም እዩ። እዞም ናይ ብሕቲ ሓበሬታት 

ከም ስም፣ ኣድራሻ፣ መንበሪ ቦታ፣ ቍጽሪ ኣገልግሎት ዜጋታት (BSN)፣ ዕለት ልደትን ጾታን ዝኣመሰሉ 

እዮም። JGZ ንብሕታዊ ሓበሬታትካ ብዘይ ፍቓድ ናትካ ከመሓላልፎም ኣይፍቀደሉን እዩ፣ መጀመርታ 

ፍቓድ ይሓተካ እዩ።   

 

እቲ ኣብ መንጎ JGZ ከምኡውን RIVM ዝግበር ናይ ክትባትን ናይ ብሕቲ ሓበሬታትን ምልውዋጥ 

ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ። 

 

RIVM እንተደኣ ኣየኖት ክትባት ከም ዝወሰድካ ፈሊጡ ንጥዕናኻ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል ኢዩ፥ 

- ንኣብነት ሓደ ክትባት እንተ ዘይወሲድካዮ ነቲ ክትባት ንኽትወስዶ ካብ RIVM መዘኻኸሪ 

መልእኽቲ ክመጸካ ይኽእል።  

- ብዛዕባ እቶም ክሳዕ ሕጂ ወሲድካዮም ዘለኻ ክትባት ዝገልጽ ዝርዝር ሰነድ ንኽወሃበካ 

ብቐሊሉ ን RIVM ክትሓትት እውን ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት እንተደኣ ናይ ክትባት ምስክር 

ወረቐትካ ጠፊኡ ኾይኑ። ሓድሓደ ግዜ ናብ ወጻኢ ሃገር ንምኻድ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓፈሻዊ 

ትሕዝቶ ናይ ክትባት ዘርኢ ሰነድ ኣድላዪ ኢዩ። ናብ ሓኪም ወይ ሆስፒታል ክትከይድ ከለኻ 

እውን እዚ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ።  

- ብተወሳኺ RIVM ኣብ ግቡእ ግዜኻን እቲ ግቡእ ክትባትን ዝወሰድካ እንተ ዀይንካን እንተ 

ዘይኰይንካን ዅሉ ሳዕ ክቆጻጸር ይኽእል። 

RIVM ብመንገዲ እዚ ሓበሬታ እዚ ንህዝባዊ ክንክን ጥዕና ብጽቡቕ ንኽከታተሎ እውን ክጥቀመሉ 

ይኽእል እዩ፥ 

- ምኽንያቱ፣ እንተደኣ ኣብ ነዘርላንድ ተመሓላላፊ ሕማም ተላዒሉ ኮይኑ ድሕሪኡ RIVM 

ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ክትባት ወሲዶም ከም ዘለዉ ብልክዕ ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ኣየኖት 

ሰባት ክትባት ወሲዶም ከም ዘለዉ እውን ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ብኸምዚ ድማ RIVM እቲ 

ሕማም ክላባዕ ዝኽእል እንተ ዀይኑን እንተ ዘይኮይኑን ክግምግም ይኽእል ከምኡ እውን 

ኣድላዪ ስጕምቲ ክውሰድ ዘድልይ እንተ ዀይኑ ይፈልጥ፣ ንኣብነት ንሰባት (ተወሳኺ) ክትባት 

ንኽወስዱ ይዕድሞም።  

- ኣብ ርእሲ እዚ RIVM ንጽፈት እቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት ይከታተሎ እዩ። RIVM እቶም 

ክትባት ንህዝቢ ነዘርላንድ ጽቡቕ ምክልኻል ይገብርሉ ድዮም ወይስ ኣይከላኸሉሉን እዮም 

ዝከላኸልሉ እንተ ዀይኖም ከ ንኽንደይ ግዜ ክከላኸሉ ከም ዝኽእሉ የረጋግጽ። 
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1.4 ኣብ መንጎ JGZ ከምኡ ድማ RIVM ንዝግበሩ ናይ ሓበሬታት ምልውዋጥ ፍቓድ ምሃብ 
ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ 

 

1.4.1 እቶም JGZ ምስ RIVM ዝለዋወጦም ሓበሬታት ኣየኖት እዮም? 

ክትባት ወሲድካ ኣለኻ? እምበኣር JGZ ኩሉ ግዜ (ብዘይ ፍቓድ ናትካ እውን) ነዞም ዝስዕቡ ናይ 

ክትባት ሓበሬታት ናብ RIVM የመሓላልፍ እዩ፥ 

- እቶም ብ JGZ ዝተዋህቡ ዓይነት ክትባታት ኣየኖት ምዃኖም እቶም ክትባት ነየኖት 

ሕማማት ከም ዝከላኸሉ። 

- ናይቲ ክትባት ቁጽሪ ኮድ (batchnummer) 

- JGZ ነቲ ክትባት ዝሃበሉ ዕለት ፣ ከምኡ እውን 

- እቲ ነቲ ክትባት ዝሃበ ትካል JGZ ከምኡ ድማ እቲ ክትባት ዝተዋህበሉ ቦታ። ንኣብነት ኣብ 

ናይ ጥዕና ምኽሪ ዝወሃበሉ ቤት ጽሕፈት። 

 

እንተደኣ ንስኻ ነትቶም ናይ ክትባት ሓበሬታትካ ብሓንሳብ ምስቶም ናይ ብሕቲ ሓበሬታትካ 

ንኽመሓላለፉ ፍቓደኛ ምዃንካ ገሊጽካ JGZ ነቶም ናይ ክትባት ሓበሬታትካ ብሓንሳብ ምስቶም ናይ 

ብሕቲ ሓበሬታትካ፣ ማለት ከም ስም፣ ኣድራሻ፣ መንበሪ ቦታ፣ ቍጽሪ ኣገልግሎት ዜጋታት (BSN)፣ 

ዕለት ልደትን ጾታን ዝኣመሰሉ ናብ RIVM ከመሓላልፎም እዩ። RIVM ነቶም ናይ ብሕቲ ሓበሬታትካ 

ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝሕዞም ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ ኣብ’ቲ ናይ ብሕትውና መግለጺ ከተንብብ 

ትኽእል ኢኻ (Privacyverklaring RIVM | RIVM)። 

 

1.4.2 ናይ ክታበት ሓበሬታን ናይ ብሕቲ ሓበሬታን ንምልውዋጥ ፍቓድ ምሃብ ወይ ዘይምሃብ እንታይ 
ሳዕቤን ኣለዎ? 

ናይ ሃገራዊ መደብ ክታበት ንኽትወስድ ፍቓድካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ፣ እንተዀነ ግን ነቲ ናይ ክትባት 

ሓበሬታን ናይ ብሕቲ ሓበሬታትካን ምልውዋጥ ንኸይግበር ፍቓድ ክትክልክል ትኽእል ኢኻ። እምበኣር 

ፍቓደኛ እንተዘይኮንካ RIVM ኣየናይ ክትባት ከም ዝወሰድካ ክፈልጥ ኣይክእልን እዩ። ብከም’ዚ ድማ 

ኣየኖት ክትባት ከም ዝወሰድካ ንኽትከታተል ናትካ ሓላፍነት እዩ ዝኸውን። ናይ ክትባት ምስክር 

ወረቐትካ ተጠንቂቕካ ብምሓዝ ነዚ ኽትገብሮ ትኽእል ኢኻ። JGZ ከኣ ንነፍሲ ወከፍ ዝወሰድካዮ 

ክትባት ብትኽክል ከም ዝምዝግቦ ክትገብር ኣለካ።  

ብዛዕባ ሓበሬታ ንምልውዋጥ ፍቓድ ምሃብ ወይ ዘይምሃብ ዘምጽኦ ሳዕቤን ዝገልጽ ተወሳክ ሓበሬታ 

ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። 

  

https://www.rivm.nl/documenten/privacyverklaring-rivm
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ፍቓድ እንተ ሂብካ ፍቓድ እንተ ከልኪልካ 

ንዓኻ ዘምጽኣልካ ሳዕቤን 

RIVM ክሳዕ ሕጂ ነየኖት ክትባት ከም 

ዝወሰድካን ከም ዘይወሰድካን 

ክከታተለልካ ይኽእል እዩ። ነዚ ባዕልኻ 

ክትከታተሎ ኣየድልየካን እዩ። 

RIVM ክሳዕ ሕጂ ነየኖት ክትባት ከም 

ዝወሰድካን ከም ዘይወሰድካን 

ክከታተለልካ ኣይክእልን እዩ። ነዚ ባዕልኻ 

ወይ ምስ JGZ ብምዃን ብጽቡቕ 

ክትከታተሎ ኣለካ። 

እንተደኣ ዘይተኸቲብካ ካብ RIVM 

መዘኻኸሪ መልእኽቲ ይመጻካ እዩ። እቲ 

መዘኻኸሪ ድማ ትኽክል ከም ዝዀነ ጌርካ 

ኽትሓስብ ትኽእል ኢኻ። 

ዋላ እውን ነቲ ክትባት ወሲድካዮ 

እንከለኻ ካብ RIVM መዘኻኸሪ መልእኽቲ 

ይመጻካ እዩ። ስለዚ ባዕልኻ ወይ ምስ JGZ 

ብምዃን እቲ መዘኻኸሪ ትኽክል ምዃኑን 

ዘይምዃኑን ኣረጋግጽ። 

ብዛዕባ እቶም ወሲድካዮም ዘለኻ 

ክትባታት ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ክኽህበካ 

ንRIVM ብቐሊሉ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ። 

ንኣብነት እንተደኣ ናይ ክትባት ምስክር 

ወረቐትካ ጠፊኡካ ኾይኑ። ሓድሓደ ግዜ 

ናብ ወጻኢ ሃገር ንምኻድ ከምዚ ዝኣመሰለ 

ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ክትባት ዘርኢ ሰነድ 

ኣድላዪ ኢዩ። ናብ ሓኪም ወይ ሆስፒታል 

ክትከይድ ከለኻ እውን እዚ ጠቓሚ 

ኪኸውን ይኽእል እዩ። 

ናይ ክትባት ምስክር ወረቐትካ ብግቡእ 

ክትሕዞ ኣሎካ። ኣብ RIVM ብዛዕባ 

ዝወሰድካዮም ክትባት ዝገልጽ ሓፈሻዊ 

ትሕዝቶ ኣይክህሉን እዩ። ይኹን እምበር 

ኣየኖት ክትባት ከም ዝወሰድካ ንJGZ 

ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ እዚ ግን 

መብዛሕትኡ ግዜ ቐሊል ኣይኰነን። 

JGZ ኣብ’ቲ ግቡእ እዋን እቲ ግቡእ ክትባት 

ከም ትወስድ ይገብር እዩ። RIVM ድማ 

ኩሉ ግዜ እቲ ክትባት ብጽቡቕ ዝተኻየደ 

እንተ ዀይኑ ይከታተል። 

JGZ ኣብ’ቲ ግቡእ እዋን እቲ ግቡእ 

ክትባት ከም ትወስድ ይገብር እዩ። ግን 

RIVM እቲ ክትባት ብጽቡቕ ዝተኻየደ 

እንተ ዀይኑ (ተወሳኺ) ክትትል ኣይገብርን 

እዩ። 

እንተደኣ እቲ ንስኻ ዝወሰድካዮ ክትባት ገለ 

ሽግር ኣለዎ ኾይኑ ድሕሪኡ ኣድላዪ እንተ 

ዀይኑ RIVM ብቐጥታ ምስኻ ክራኸብ 

እዩ። እዚ ንድሕንነትካ ኣገዳሲ እዩ። 

እንተደኣ እቲ ንስኻ ዝወሰድካዮ ክትባት 

ገለ ሽግር ኣለዎ ኾይኑ RIVM ነቲ ክትባት 

ወሲድካዮ ዲኻ ኣይወሰድካዮን ክፈልጥ 

ኣይክእልን እዩ። JGZ ምሳኻ ክራኸብ እዩ። 

እዚ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ ግዜ እዩ 

ዝወስድ። 

ኣብ መላእ ነዘርላንድስ ዘምጽኦ ሳዕቤን 

RIVM ክንደይ ቈልዑትን ኣየኖት ቈልዑትን 

ድሮ ክትባት ከም ዝወሰዱ ጽቡቕ ጌሩ 

ክከታተል ይኽእል። 

RIVM ክንደይ ቆልዑትን ኣየኖት 

ቈልዑትን ድሮ ከም ዝተኸትቡ ጽቡቕ ጌሩ 

ክከታተል ኣይክእልን። 
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ፍቓድ እንተ ሂብካ ፍቓድ እንተ ከልኪልካ 

እንተደኣ ኣብ ነዘርላንድ ተመሓላላፊ 

ሕማም ይላባዕ ኣሎ ኾይኑ ድሕሪኡ RIVM 

ናይ ምዝርጋሕ ተኽእሎኡ ብግቡእ 

ክግምግም ይኽእል እዩ። ኣድላዪ እንተ 

ዀይኑ ኸኣ እቲ ዝግባእ ስጕምቲ ይወስድ። 

ንኣብነት ኣብቲ ኸባቢ ንዝርከቡ ሰባት 

(ተወሳኺ) ክትባት ንኽወስዱ ይዕድሞም። 

እንተደኣ ኣብ ነዘርላንድ ተመሓላላፊ 

ሕማም ይላባዕ ኣሎ ኾይኑ ድሕሪኡ 

RIVM ናይ ምዝርጋሕ ተኽእሎኡ ብግቡእ 

ክግምግም ኣይክእልን እዩ። እቲ ዝድለ 

ስጕምቲ ንኽወስድ ድማ የሸግሮ። RIVM 

ዘየድልየካ (ተወሳኺ) ክትባት ንኽትወስድ 

ክዕድመካ እውን ይኽእል እዩ። 

RIVM ንጽፈት እቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት 

ጽቡቕ ጌሩ ክከታተሎ ይኽእል። RIVM እቲ 

ክትባት ንህዝቢ ነዘርላንድ ጽቡቕ ምክልኻል 

ዝህብ እንተ ዀይኑን ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ 

ከም ዝከላኸልን ይምርምር። እዞም 

ሓበሬታት ነቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት 

ንምምሕያሽ ጠቐምቲ እዮም። 

RIVM ንጽፈት እቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት 

ጽቡቕ ጌሩ ክከታተሎ ኣይክእልን። RIVM 

እቲ ክትባት ንህዝቢ ነዘርላንድ ጽቡቕ 

ምክልኻል ዝህብ እንተ ዀይኑን ንኽንደይ 

ዝኣክል ግዜ ከም ዝከላኸልን ጽቡቕ ጌሩ 

ክምርምር ኣይክእልን። 

 

1.4.3 ነቶም ብዛዕባ ክትባት ዝገልጹ ሓበሬታትን ናይ ብሕቲ ሓበሬታትን ክርእዮም ዝኽእል መን እዩ? 

ሒደት ሰራሕተኛታት ናይ RIVM ጥራይ እዮም ነቲ ሓበሬታ ክርእይዎ ዝኽእሉ። ንኣብነት ምስ 

ሓታትካዮም ብዛዕባ ዝወሰድካዮም ክትባት ዘርእይ ሓፈሻዊ ዝርዝር ዝህቡኻ ናይ RVP-ሰራሕተኛታት። 

 

1.4.4 RIVM ነቶም ናይ ክትባት ሓበሬታትን ናይ ብሕቲ ሓበሬታትን ንስነ-ፍልጠታዊ ምርምር 
ይጥቀመሎም ድዩ? 

RIVM ነቶም ናይ ክትባት ሓበሬታትን ናይ ብሕቲ ሓበሬታትን ንስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ጥራይ እዩ 

ዝጥቀመሎም። ንኣብነት እቲ ሃገራዊ መደብ ክታበት ጽቡቕ ዝሰርሕ እንተኾይኑ ንምምርማር።  

 

እቶም ተመራመርቲ ንኻልእ ስነ-ፍልጠታዊ ምርምር ንምግባር ነቶም ናይ መን ምዃኖም ዘይፍለጡ 

ሓበሬታት ጥራይ እዮም ዝጥቀሙ። ከምዚ ክበሃል እንከሎ እቶም ተመራመርቲ ዝዀነ ይኹን 

ብሕታዊ ሓበሬታ ኣይረኽቡን እዮም ማለት እዩ ። ሓድሓደ ግዜ መርመራ ንምግባር ናይ ብሕቲ 

ሓበሬታ ንምጥቃም ኣድላዪ ይኸውን እዩ። እምበኣር ኩሉ ግዜ ፈለማ ተወሳኺ ፍቓድ ክትህበና ንዓኻ 

ንሓተካ ኢና። ኩሉ ግዜ ድማ ነዚ ፍቓድ እዚ ክትኣቢ ትኽእል ኢኻ። 

 

ኣብ ኵሉ ኩነታት ውጽኢት እቲ ምርምር ምስ ሰባት ከተተኣሳስሮ ኣይከኣልን እዩ። 

 

1.4.5 እቶም ሓበሬታን ንኽንደይ እዋን እዮም ዝዕቀቡ? 

JGZ ነቶም ሓበሬታት ካብቲ ምስ ሓደ ተሓካማይ ንመወዳእታ ግዜ እተራኸበሉ እዋን ኣትሒዞም ክሳዕ 

20 ዓመት ይዕቅብዎም እዮም። RIVM ድማ ነቶም ሓበሬታት ተሓከምቲ ዕድሚኦም ክሳዕ 18 ዓመት 

ዝኣክል ይዕቅብዎ ድሕሪኡ ኸኣ እንተ ወሓደ ን15 ዓመት እዮም ዝዕቅብዎ። እቲ ምዕቃብ ብመሰረት 

ሕጊ እዩ ዝግበር። 
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1.4.6 ሓበሬታት ከም ዝድምሰሱ ክትገብር ትኽእልዶ? 

ኣብ JGZ ዘለዉ ሓበሬታት ከተደምስስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብመሰረት ሕጊ JGZ ንሓበሬታት ክዕቅቦም 

ኣለዎ።  

ኣብ RIVM ሓበሬታትት ከተደምስስ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምግባር ምስ ሓንቲ ካብተን ዞባዊ ኣብያተ 

ቤት ጽሕፈታት ናይ RIVM (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) 

ክትራኸብ ኣለካ ወይ ከኣ ኣብ ናይ RIVM ወብ ሳይት  (Rechten van betrokkenen | RIVM) 

ተመልከት። 

 

1.4.7 ብዛዕባ መሰላት ክንክን ጥዕና ዝገልጽ ሓበሬታ 

ኣብ ናይ መንግስቲ ወብ ሳይት ብዛዕባ  ኣብ ክንክን ጥዕና ዘለካ መሰላት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ 

ክትረክብ ትኽእል ኢኻ informatie over je rechten in de zorg። 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/contact/dvp-dienst-vaccinvoorziening-en-preventieprogrammas
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/privacy/rechten-betrokkenen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy



