!ད་སི་ག'ང་གི་ནང་*ིད་+ན་ཁང་། EDI

འ0ོད་བ3ེན་ལས་6ངས། BAG

ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ།

༢༠༢༠ ?ི་@་ ༦ ཚCས་ ༦ ཉིན་གསར་EའFེམས།

དངོས་ཡོད་གནས་ཤོག
ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་། དེའི་Hོན་འགོག་ཆེད་Jོད་ལམ་དང་གཙང་L་བ3ེན་?ོགས་Mི་གལ་ཆེའི་གནས་Nལ།

ད་O་Pིག་ལམ་གསར་པ་Qམས་ངེས་པར་Rང་བSི་དགོས་ཏེ།

ནད་Tགས་ཐོན་མ་ཐག་ལམ་སེང་
O་ཚད་9ས་ཏེ་རང་Vིམ་E་Hོད་ཅིག

ནད་འགོ་?ིར་འཚXལ་ཆེད་E་!་དང་མཉམ་E་
Yག་འ0ད་Zང་བའི་[ན་ཐོ་གང་\ས་]ོད།

O་ཚད་^བས་ནད་Eག་ཡོད་གཏན་འཁེལ་ན་ཁེར་བཀགདང་།
ནད་Eག་ཡོད་གཏན་འཁེལ་བའི་གང་ཟག་དང་Yག་འ0ད་
Zང་ཡོད་ན་རང་Vིམ་E་aར་བཀག་གིས་Hོད་དགོས།

ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་Vབ་གདལ་bགས་ཆེར་མི་འFོའ་ི ཆེད། c་མYད་གཙང་L་དང་dོན་འགོག་གི་Jོ ད་ལམ་
བ3ེན་དགོས།
ནན་hལ་9ེད་iར། ཕན་Nན་fང་ཐག་འཇོག་
དཀའ་ན་གདོང་ཁེབས་kོན།

ཕན་Nན་fང་ཐག་ཞོགས།

ལག་པ་ཞིབ་ཚགས་Mིས་འlད།

ལག་པ་གཏོང་རེས་mོངས།

nབས་?ིས་སམ་o་མོའི་6ག་p་qོ་
དང་ཧབ་Lིད་fོབས།

ཁ་དཔར་ཐོག་འsེལ་བ་9ས་tེས་མ་གཏོགས་uན་པ་
དང་ཛ་wག་uན་ཁང་E་མ་xོད།

རང་Vིམ་E་ལས་6ངས་Nགས་ཐབས་ཡོད་ན་c
་མYད་9ེད།

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan /

བོད་ཡིག

ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་འsེལ་བའི་ཡང་ཡང་Zང་བའི་wི་བ་དང་ལན་ཁག་གཤམ་E་བཀོད།
?ི་@་ ༦ ཚCས་ ༦ ནས་བaང་ཚXང་ལས་དང་Pིག་འyགས་ཁག་བxར་E་zོ་?ེ་ཞིང་། མི་Fངས་ ༣༠༠ བར་kི་མི་ཚXགས་འཛXམས་
འYས་Mང་། ནད་འགོག་Rང་xོབ་Mི་Pིག་Jོད་Rང་བSིའི་ཆ་|ེན་ཚང་དགོས་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཆེས་ཐག་ཉེའི་Yག་འsེལ་Zང་ན་
འsེལ་ཐོ་ལེན་དགོས་Mི་ཡོད། འདིའི་ཐོག་ནས་ནད་Eག་གསར་E་འགོས་པའི་གང་ཟག་Qམས་Sད་ད}ད་བTན་པའི་Vད་ཡོད།
ཚXགས་འཛXམས་གོ་Pིག་པ་དང་མཉམ་'གས་9ེད་མི། གཞན་ཡང་ལས་9ེད་པ། ཚXང་ཤག་ཁག ~ོབ་•འི་དགེ་€ན་དང་དགེ་•ག
~ོབ་གཉེར་བ། ‚ས་Sལ་བ་དང་‚ས་Sལ་~ོབ་འƒིད་པ་སོགས་ཚང་མས་dོན་འགོག་གི་གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་འYས་
ཚང་དགོས་པ་ཡིན།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་བxར་E་Vབ་གདལ་bགས་ཆེར་མི་འFོ་བའི་~ད་E།
Mི་Pིག་ལམ་ལ་Rང་བSི་དགོས།

གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་

འགོ་ནད་Vབ་གདལ་དང་དེའ་ི ཉེན་ཚབས།

གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་Mི་Pིག་ལམ་དེ་དག་ཅིའ་ི ?ིར་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ། ?
ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་གཉན་*ིན་ནད་འ…་གསར་པ་ཞིག་ལས་Vབ་ཅིང་། ནད་འ…་དེ་dོན་འགོག་kི་\ས་པ་
མིའི་རིགས་ལ་ད་O་བར་མེད་པ་རེད། ནད་འགོས་པ་དང་ནད་Mིས་ཟིན་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བTེན་ངེད་ཚXས་ཏོག་ད9ིབས་
ནད་Eག་གསར་པ་འདི་Vབ་གདལ་kི་མkོགས་ཚད་མར་གཅོག་གང་Yབ་9ེད་དགོས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་ནད་Eག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་
བའི་གང་ཟག་Qམས་ནད་གཞི་wག་པོས་མནར་བ་ལས་Rང་xོབ་9ེད་དགོས།

དེ་ནི་
ལོ་ ༦༥ བ€ལ་བའི་གང་ཟག་དང་།
གཤམ་གསལ་ནད་‡ིང་གང་ˆང་ཞིག་གིས་ཟིན་པའི་མི་€ན་པ་Qམས་ཡིན།
•
•
•
•
•
•
ཡང་ན།
•

ƒག་གཤེད་མཐོ་ནད།
ད…གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་གཅོང་ནད།
གཅིན་*ིའམ་ཅི་ནིའ་ི ན་ཚ།
‚ས་པོའ་ི ནང་dོན་འགོག་གི་\ས་པ་ཞན་E་འFོ་བའི་ནད་གཞིའམ། uན་བཅོས་འོག་Nད་པ།
[ིང་ཁམས་དང་ƒག་Sའི་ནད།
‰ན་ནད།
‚ས་པོའ་ི Šིད་ཚད་ཆེས་མཐོ་བ། (དེ་ནི་‚ས་ཤ་ཧ་ཅང་fགས་ཤིང་‚ས་པོའ་ི བོངས་ཚད་ <BMI> ༤༠ འམ་ དེ་ལས་ མཐོ་བ།)

གལ་*ིད་Vེད་རང་དམིགས་བསལ་ནད་Eག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་རིགས་!་གཏོགས་མིན་ངེས་པ་མེད་ན། རང་Vིམ་kི་uན་པར་བ3ེན་
གpགས་བkིས།
གལ་*ིད་ངེད་ཚX་ཚང་མས་གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་Mི་Pིག་ལམ་ལག་ལེན་བ3ར་ན། གང་ཟག་དེ་དག་གང་wག་Rང་
Yབ་པ་མ་ཟད། ནད་གཞི་wག་པོས་མནར་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཚX་uན་ཁང་E་c་མYད་uན་བཅོས་གསོ་xོང་གང་ལེགས་ཐོབ་པར་
ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། གང་གི་ཟེར་ན། uན་ཁང་གི་ཛ་wག་Hེ་ཚན་ནང་uན་བཅོས་Mི་“་”ལ་དཀོན་ཅིང་། ད…གས་འ9ིན་•བ་Mི་
འ•ལ་ཆས་Mང་འདང་ངེས་མེད།

2/9

Vེད་རང་ལོ་ ༦༥ བ€ལ་བའམ་ཡང་ན་གོང་གསལ་ནད་‡ིང་གང་ˆང་ཞིག་ཡོད་དམ། ?
ཡོད་ན་གཤམ་གསལ་Oར་ལག་ལེན་དགོས་པ་ཡིན།
• རང་Vིམ་mངས་ཆོག་Mང་གཙང་L་དང་dོན་འགོག་གི་Jོད་ལམ་ཁག་Rང་བSི་དང་ རི་ལིའི་འབབ་Nགས་དང་Jི་མང་
འoལ་འཁོར་སོགས་མི་ཚXགས་ཆེ་ས་དང་། གཞན་ཡང་གཟའ་mེན་པའི་ཉོ་ཆ་དང་d་དགོང་ལས་ཀར་འoལ་བ'ད་Mི་
Eས་ཆོད་^བས་ལ་གཡོལ་ཐབས་9ེད།
• དགོས་མེད་Mི་འsེལ་འwིས་mངས་3ེ་ཕན་Nལ་fང་བMེད་–ང་མཐར་མི་ཊར་གཉིས་འཇོག
• Zང་ན་རང་གི་Fོགས་པོའམ་Fོགས་མོ། ཡང་ན་Vིམ་མཚCས་ལ་ཉོ་ཆ་མངགས་ཐབས་སམ། དེ་མིན་ཁ་དཔར་དང་w་fའི་
ཐོག་ཉོ་ཆ་མངགས་ཐབས་བkིས། གཞན་ཡང་ཚXགས་Hེ་n་ཆོགས་Mིས་འདིའི་ཐོག་རོགས་xོར་9ེད་Mི་ཡོད་པ། w་fའམ་
རང་6ངས་Mི་Fོང་Hེ་ལས་6ངས་བiད་Sད་གཅོད་Yབ་Mི་རེད།
• ལས་འsེལ་དང་zེར་kི་འsེལ་Yག་སོགས་9ེད་དགོས་ཚC། ཁ་དཔར་རམ་ Skype ཡང་ན་དེ་མNངས་qོམ་ལམ་བiད་
9ེད་iར་འདམ་ན་ལེགས།
གལ་ཏེ་uན་པར་བ3ེན་གpགས་དགོས་ན། མོ་ཊའམ་•ང་འཁོར། ཡང་ན་•ང་ཐང་ཐོག་འFོ་ཐབས་9ེད། དེ་Oར་མ་Yབ་ན་ཊེག་སི་
q་ན་བཟང་། མི་ཕན་Nན་kི་fང་ཐག་–ང་མཐར་མི་ཊར་གཉིས་འཇོག་དགོས་པ་དང་གཙང་འ0ོས་བ3ེན་?ོགས་Mི་ལམ་3ོན་ཡིད་ལ་
འཇགས་པར་བkིས། ཡང་fང་ཐག་འཇོག་iར་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་པའི་ནན་hལ་9་i་ཡིན།
གལ་ཏེ་Vེད་རང་q་ལས་པ་ཡིན་པ་དང་ནད་‡ིང་གིས་ཟིན་པ་ཡིན་ན། ལས་]ོད་པའི་ལས་6ངས་Mིས་Vེད་རང་ལ་Rང་xོབ་9ེད་ དགོས་པ་རེད།
!ད་སིའི་ལས་Sོལ་བའི་xིད་žག་ཚXགས་པའི་ (Unia Schweiz) w་fའི་ནང་། ལས་ཀ་9ེད་”ལ་E་ཐོབ་ཐང་ཇི་ཡོད་^ོར་ཕན་
ཐོགས་ཅན་kི་གནས་Nལ་ཤེས་Tོགས་ཡོང་། https://www.unia.ch/de/arbeitswelt/von-a-z/coronavirus
^མ་qོ་fབ་པ་དང་མིད་པར་ན་aག་གཏོང་བ། ད…གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བ། ཚ་བའི་ན་ཚ། ཤ་iས་ལ་aག་གཟེར། qོ་…ར་E་wི་
དང་sོ་བའི་§ོང་འཚXར་བ¨གས་པ་བཅས། Vེད་རང་ལ་ནད་Tགས་འདི་དག་ནས་གཅིག་གམ་E་མ་འEག་གམ། ?
འEག་ན་ལམ་སེང་རང་Vིམ་kི་uན་པར་རམ་uན་ཁང་ཞིག་ལ་ཁ་དཔར་གཏོང་། གཟའ་mེན་པའམ་ཉི་མ་ལའང་འsེལ་གpགས་
9ེད་ཆོག་པ་དང་། ནད་Tགས་ཇི་ཡོད་འFེལ་བtོད་དང་Vེད་རང་དམིགས་བསལ་ནད་Eག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་Fས་ཡིན་པ་གསལ་ བtོད་
9ེད་དགོས།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདི་ཇི་Oར་འཕོ་བ'ད་9ེད་དམ། ?
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདི། གཙX་བོ་ཕན་Nན་ཐག་ཉེ་པོ་དང་Eས་”ན་རིང་པོར་འsེལ་འwིས་9ས་པ་ལས་ནད་Eག་ འཕོ་བ'ད་9ས།
དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ནད་Eག་ཕོག་ཟིན་kི་གང་ཟག་མཉམ་^ར་མ་ ༡༥ ལས་+ག་པ་དང་fང་ཐག་མི་ཊར་ ༢ ལས་
ªང་བའི་བར་ཐག་ནས་འsེལ་འwིས་9ས་ན་ཡོང་།

ནད་Eག་གི་འཕོ་བ'ད་ནི།
• ནད་Eག་ཕོག་པའི་གང་ཟག་གིས་qོ་དང་ཧབ་Lིད་བfབས་པའི་ཁ་«་དང་n་«འི་ནད་འ…། གང་ཟག་གཞན་པའི་
n་6ག་དང་ཁ། མིག་ནང་ཐད་ཀར་འཕོ་བ'ད་9ས།
• འགོ་ནད་Mིས་བཅིངས་པའི་n་«་དང་ཁ་«ས་རེག་པའི་ལག་པ། ཡང་ན་ནད་འ…ས་ཟིན་པའི་ཡོ་9ད་Mི་?ི་ངོས་ལ་
རེག་པའི་ལག་པ་དེ། ཁ་དང་n་མིག་ལ་རེག་ན་ནད་Eག་འཕོ་བ'ད་9ས།
ནད་Eག་འགོ་བའི་|ེན་E་ག་Eས་འ¬ར་རམ། ?
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདིས་ཟིན་ན་Eས་”ན་རིང་པོའི་བར་འགོས་ནད་ཅན་E་གནས་Mི་རེད། དེ་‚གས་གཟབ་གཟབ་ 9ེད་གལ་ཆེ།
དཔེར་ན།
• ནད་Tགས་མ་Zང་dོན་kི་ཉིན་མ་གཅིག་གི་གོང་ནས། རང་གིས་འཚXར་nང་མེད་པར་ནད་Eག་འགོས་ཟིན་པ་རེད།
• ནད་Tགས་ཡོད་པའི་རིང་དེར་+ག་པར་E་ནད་Eག་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ།
• ནད་Eག་ལས་wག་བxེད་?ིན་འཚXར་Zང་tེས་ªང་མཐར་«་ཚXད་ ༤༨ བར། ཕན་Nལ་འsེལ་འwིས་^བས་fང་
ཐག་བཞག་i་དང་། iན་གཏན་E་འདག་®ས་Zག་ནས་ལག་པ་འl་iར་ཡིད་གཟབ་9ེད་གལ།
མང་ཚXགས་ནང་ཚང་མས་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་སམ། ?
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དགོས་མ་རེད། ང་ཚXས་གང་ཟག་‚ས་པོ་བདེ་ཐང་ཡོད་རིགས་ལ་མང་ཚXགས་ནང་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་པའི་hལ་མ་9ེད་Mི་མེད།
ཁོང་ཚXར་ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་ལས་Rང་བར་གདོང་ཁེབས་Mིས་དེ་ཙམ་ཕན་kི་མེད།
འོན་Mང་གདོང་ཁེབས་དེས་ནད་Eག་ཟིན་པའི་གང་ཟག་གིས་གཞན་ལ་མི་འགོ་བར་འགོག་Yབ་པའི་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
གལ་ཏེ་ཕན་Nན་fང་ཐག་མི་ཊར་ ༢ འཇོག་ཐབས་མེད་ན། ང་ཚXས་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་ནན་hལ་9ེད་Mི་ཡོད། +ག་པར་
Jི་མང་གི་འoལ་འཁོར་ནང་གནས་3ངས་འདི་རིགས་^བས་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་པ་ཛ་wག་གིས་ནན་hལ་9ེད་Mི་ཡོད།
ཚXང་ཁག་དང་ཚXགས་Hེ་ཁག་p་ཉོ་ཚXང་དང་འsེལ་གpགས་སོགས་Jོད་^བས། དེ་དག་གིས་ནད་Rང་ཆེད་གདོང་ཁེབས་kོན་
དགོས་པའི་བཀོད་Zས་Oར། ངེས་པར་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས།
fང་ཐག་འཇོག་i་དང་གཙང་འ0ོས་བ3ེན་?ོགས་Mི་Pིག་ལམ་c་མYད་ནས་Rང་བSི་དགོས་པ་ཡིན།
¯ཱོ་ལགས་དང་±་²³ོ ལགས་ཚXས་སོ་སོའི་ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་Qམས་བO་xོང་9ེད་ཆོག་གམ། ?
གང་ཟག་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཆད་Qམས་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་འོག་Nད་ཡོད་པས།
སོ་སོས་+ག་པར་Rང་xོབ་9ེད་དགོས།
²
²
•་“་ཚXའ་ི ¯ཱོ་¯ཱོ་±་³ོ ±³ོ་Qམས་ཕལ་ཆེ་བ་དེ་ཁོངས་Nད་ཅིང་། ཚ་བོ་དང་ཚ་མོ་བO་xོང་9ེད་མི་9ེད་རང་ཉིད་ནས་ཐག་ཆོད་ 9ེད་དགོས་པ་ཡིན།
གང་Oར་ཡང་ང་ཚXས་¯ཱོ་ལགས་དང་±²³ོ་ལགས་ཚXར་ནན་hལ་'་iར།
• གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་Mི་Pིག་ལམ་ལ་Rང་བSི་དགོས། དཔེར་ན། ལག་པ་གཉིས་ཡང་སེ་འl་i་དང་།
• ཤེལ་ཕོར་•་“་ཚXའ་ི མཉམ་E་Jོད་i་མེད་པ། •་“འི་ཕ་མ་དང་fང་ཐག་འཇོག་i།
• རི་ལིའི་འབབ་Nགས་སམ་ཡང་ན་d་དགོང་ལས་ཀར་འoལ་བ'ད་ཆེ་བའི་Eས་ཚXད་^བས། Jི་མང་གི་འoལ་འཁོར་ལས་
གཡོལ་ཐབས་9ོས།
གལ་ཏེ་Vེད་རང་ངམ་•་“་ན་བའམ་ནད་Tགས་ཡངས་པོ་ལས་མེད་ནའང་། •་“་བO་xོང་9ེད་མི་རིགས།

ནད་Tགས། ནད་གཞིར་བTག་ད}ད། བཅོས་ཐབས།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པའི་ནད་Mིས་ཟིན་Eས་ནད་Tགས་ག་རེ་ཐོན་kི་ཡོད་དམ། ?
ཡང་ཡང་Zང་བའི་ནད་Tགས་ཁག་ནི།
མཚམས་རེར་Zང་བའི་ནད་Tགས་ཁག་ནི།
• qོ་fབ་པ། (མང་ཆེ་བ་^མ་qོ་‚་བ་)
• མགོ་ན་བ།
• མིད་པར་ན་aག
• ཕོ་བ་དང་i་མའི་ནད་Tགས།
• ད…གས་འ9ིན་•བ་Mི་དཀའ་ངལ།
• ]ིན་xིའི་ཚད་ནད། (མིག་ནད་Mི་གཉན་ཁ་)
• ཚ་བའམ་ཚད་ནད།
• ཆམ་པའི་ན་ཚ།
• ཤ་iས་Mི་aག་གཟེར།
• qོ་…ར་E་n་ལ་wི་དང་། ´ེ་ལ་ཟས་Mི་sོ་བའི་
§ོང་འཚXར་བ¨གས་པ།
ནད་Tགས་དེ་དག་bགས་ཆེ་«ང་n་ཚXགས་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་qོ་ཚད་སོགས་Mི་ནད་གཞིའི་དཀའ་‡ོག་Mང་འ0ད་*ིད་པ་རེད།
གལ་*ིད་Vེད་རང་ལ་གོང་གསལ་ནད་Tགས་གཅིག་གམ་E་མ་ཐོན་ན། ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་ཕོག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་རེད།
འདི་འwའི་གནས་^བས་ལ་གཤམ་གསལ་9ེད་zོ་ཁག
• རང་Vིམ་E་གནས་Hོད་དགོས།
• གཤམ་འཁོད་w་fའི་བiད་དེ་ནད་Eག་གིས་འགོས་མིན་ད}ད་བཤེར་9ེད་པའམ། རང་Vིམ་kི་uན་པར་ཁ་དཔར་ཐོག་
འsེལ་གpགས་9ེད། w་fའི་བiད་དམ་ཡང་ན་ཁ་དཔར་ཐོག་ད}ད་བཤེར་^བས་wི་བ་ཁག་ལ་ལན་གང་Yབ་བཏབ་tེས།
བཅོས་ཐབས་ལམ་3ོན་དང་། ནད་འགོའི་O་ཚད་དགོས་མིན་ཡང་~ོབ་3ོན་རགས་Mི་རེད།
• «རང་ཉིད་ཁེར་བཀག་» (འཇར་མན་^ད་ཐོག «Selbst-Isolation») (www.bag.admin.ch/neuescoronavirus-downloads) ཞེས་པ་w་f་འདིའ་ི ནང་·ོག་ནས་ལམ་3ོན་བཞིན་ལག་ལེན་ཆགས་མེད་བ3ར་རོགས།
གལ་ཏེ་Vེད་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཡིན་པའམ་ནད་‡ིང་གིས་ཟིན་ཡོད་ན། གོང་གསལ་ནད་Tགས་གཅིག་གམ་E་མ་ཐོན་ཚC། འ0ལ་E་
uན་པ་ཞིག་སར་བ3ེན་གpགས་9ེད་དགོས་ལ། གཟའ་མ¸ག་ལའང་བ3ེན་གpགས་9ེད་ཆོག
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Vེད་རང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་ཐད་¹ོ་གདེང་མི་འཁེལ་བ་འEག་གམ།?
https://check.bag-coronavirus.ch/screening w་fའི་ནང་ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་ད}ད་བཤེར་^བས་wི་བ་འགའ་ཞིག་
ལ་ལན་བཏབ་tེས། ད…ས་ག'ང་འ0ོས་བ3ེན་ལས་6ངས་ནས་འཇར་མན་དང་། ཕ་རན་སི། ཨི་ཊ་ལི། ད9ིན་ཇི་བཅས་Mི་^ད་
ནང་བཅོས་ཐབས་ལམ་3ོན་གནང་གི་རེད།
གཞན་ཡང་»་Hེ་མངའ་Hེའི་ (Kanton Waadt) w་f་ https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ཐོག་^ད་རིགས་
གཞན་བfད་ནང་ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་ད}ད་བཤེར་Yབ་Mི་རེད།
ཏོག་ད9ིབས་ད}ད་བཤེར་འདི་ནི་uན་kི་ཆེད་ལས་པའི་~ོབ་3ོན་དང་ནད་གཞི་བTག་ད}ད། དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་བཅས་Mི་ལས་
ཚབ་9ེད་Yབ་ཡག་མེད། ད}ད་བཤེར་ནང་ཐོན་པའི་ནད་Tགས་Qམས་ནད་རིགས་གཞན་དང་འsེལ་བ་ཡོང་*ིད་ཅིང་། དེ་ལ་བཅོས་
ཐབས་ལག་ལེན་ཡང་མི་འw་བ་དགོས་ངེས་ཡིན།
¹ོ་ཚབས་ཡོང་གཞི་དང་ནད་གཞི་ཇེ་žག་p་འFོ་བའི་ནད་Tགས་མངོན་གསལ་ཅན་ཐོན་ཚC། Qམ་པ་¼ན་p་uན་པར་བ3ེན་དགོས།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ཇི་འw་ཡིན་ནམ། ?
ད་Oའི་ཆར་ནད་Tགས་དེ་དག་གི་\ས་bགས་ཇེ་«ང་E་གཏོང་i་དེ་བཅོས་ཐབས་གཅིག་½་དེ་ཡིན། མི་གཞན་དག་Rང་xོབ་ཆེད་E་
ནད་Eག་ཕོག་པའི་གང་ཟག་ཁེར་བཏོན་9ེད་Mི་རེད། ནད་གཞི་wག་པོས་ཟིན་པ་མང་ཆེ་བ་uན་ཁང་ནང་ཛ་wག་གི་ uན་བཅོས་
ངེས་པར་དགོས་ལ། གནས་3ངས་དང་བ¾ན་ཏེ་qོག་འ•ལ་kི་ཐོག་ནས་ད…གས་གཏོང་ལེན་9ེད་དགོས་པའང་ཡོང་གི་རེད།
Vེད་ལ་ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདི་དང་མ་འsེལ་བའི་ན་žག་དང་ནད་གཞིའི་འཚXར་བ། ཡང་ན་ནད་Tགས་ ཡོད་དམ། ?
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདི་དང་འsེལ་བ་མེད་པའི་འ0ོས་བ3ེན་kི་དཀའ་žག་དང་ནད་གཞི། ནད་Tགས་རིགས་Zང་ན།
dར་iན་བཞིན་ནན་གཟབ་Mིས་བཅོས་ཐབས་དགོས་ཤིང་། Eས་འkངས་!་མ་སོང་བར་རོགས་xོར་འཚXལ་ཐབས་དང་uན་པར་ཁ་
དཔར་ཐོག་འsེལ་གpགས་9ེད་དགོས།

གནས་Nལ་གཞན།
Jི་མང་འoལ་འཁོར་རི་ལི་དང་འoལ་བxེལ་¿མ་འཁོར་སོགས་ནང་གདོང་ཁེབས་kོན་དགོས་སམ།
འoལ་མིས་ཆེར་མི་ཁེངས་པའི་Jི་མང་འoལ་འཁོར་ནང་གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་kོན་མི་དགོས། འོན་Mང་འoལ་བ'ད་ཆེ་བའི་
Eས་^བས་དང་། ཕན་Nན་fང་ཐག་མི་ཊར་ ༢ འཇོག་མི་Yབ་ཚC་གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་kོན་དགོས། མ་ཟད་འoལ་བ'ད་
ཆེ་བའི་Eས་ཚXད་^བས་!། Jི་མང་འoལ་འཁོར་ལས་གཡོལ་ཐབས་Zང་ན་བཟང་།
!ད་སིའི་རི་ལིའི་དོ་དམ་ (SBB) དང་Lགས་ལས་དོ་དམ་འོག་གི་འoལ་བxེལ་¿མ་འཁོར་ (Postauto) བཅས་ནང་ནད་Rང་
ལས་Zས་བཀོད་Pིག་9ས་ཡོད།
Jི་མང་འoལ་འཁོར་ནང་འoལ་རོགས་གཞན་ལ་བསམ་ཞིབ་Mིས་གཤམ་གསལ་Oར་བག་ཟོན་9ེད་གལ།
• འoལ་འཁོར་Àག་ས་དང་ཊི་ཀ་སི་ཉོ་ས་བཅས་པར་ཕན་Nན་fང་ཐག་Pིག་ངེས་འཇོག་དགོས།
• འoལ་འཁོར་ནང་ཁ་བÁམས་ཏེ་Hོད།
• འoལ་འཁོར་ནས་?ིར་ཐོན་^བས་bར་ལམ་kི་བར་3ོང་་Pིག་ངེས་འཇོག
མི་Fངས་ག་ཚXད་མཉམ་E་ངོ་Yག་ཆོག་གི་རེད་དམ། ?
Jི་མང་གི་Jོད་9འི་“་”ལ་དང་། འཆམ་འཆམ་འFོ་ལམ། དེ་བཞིན་qིང་ཁ་སོགས་ནང་མང་མཐར་མི་Fངས་་༣༠་་འཛXམས་ ཆོག་པ་ཡིན།
c་མYད་དེ་ཕན་Nན་དབར་fང་བMེད་མི་ཊར་ ༢ འཇོག་པ་དང་གཙང་འ0ོས་Jོད་ལམ་བ3ེན་དགོས།
Vིམ་ཤག་གཅིག་ནང་Hོད་པའི་ནང་མི་དང་ཤག་རོགས་ཡིན་ན་fང་ཐག་གི་ཚད་གཞིར་བSི་མི་དགོས།
གལ་ཏེ་མི་ཚXགས་གི་Fངས་འབོར་ ༣༠ +ག་བ€ལ་ན་ཉེན་Tོག་^ོར་Rང་བས་ཚXགས་མི་རེ་རེར་ཉེས་ཆད་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན།
?ི་@་ ༦ ཚCས་ ༦ ནས་Jི་zེར་གཉིས་ཀར་ནས་མི་Fངས་ ༣༠༠ བར་kི་འE་འཛXམས་9ེད་zོ་mེལ་ན་Pིག
དེའི་ཁོངས་!།
ནང་མིའི་Eས་3ོན། ཚXང་གི་འFེམས་3ོན། རོལ་གཞས་Mི་3ོན་མོ། @ོས་གར་གཏམ་བtོད་འƒབ་3ོན།qོག་བ‡ན་kི་3ོན་མོ།
དེ་བཞིན་ཆབ་*ིད་དང་Jི་ཚXགས་བདེ་ཐབས་Mི་Âམ་3ོན་ངོ་€ོལ་བཅས་Nད་Mི་ཡོད། འE་འཛXམས་Mི་རང་བཞིན་ལ་གཞིགས་ཏེ་
ནད་Rང་Mི་ལས་Zས་སམ་ཡང་ན་འE་འཛXམས་!་'གས་མིའི་མིང་ཐོ་དགོས་པ་ཡིན། འE་འཛXམས་^བས་ཕན་Nན་fང་ཐག་
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མི་ཊར་ ༢ འཇོག་པ་དང་། གཙང་འ0ོས་Jོད་ལམ་ལེགས་པར་བ3ེན་དགོས།
zེར་kི་འE་འཛXམས་སར་ནད་Rང་གི་ལས་Zས་མི་དགོས་Mང་། གོ་Pིག་པས་དེར་འཛXམས་པའི་གང་ཟག་གི་མིང་ཆ་ཚང་དང་
ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་བཅས་པའི་མིང་ཐོ་ཉར་དགོས།
གཤམ་གསལ་གནས་དོན་ལ་དོ་nང་9ེད་iར།
• ཚXགས་ཁང་“་དོག་པོ་དང་Ãང་འFོ་ཞན་པའི་ཁང་པ་ལས། ?ི་ལོགས་“་ཡངས་!་འE་འཛXམས་^བས་ནད་འགོའི་
ཉེན་ཚབས་ཕལ་ཆེར་«ང་*ིད་Mང་། དེར་འཛXམས་དོ་བདག་རང་ཉིད་ནས་འགན་6ར་གཙX་བོ་Vེར་དགོས།
དེས་ན་འE་འཛXམས་མང་པོའི་ ནང་མཉམ་'གས་མ་9ེད། tེས་!་Vེད་རང་གི་འsེལ་འwིས་གང་E་Zང་བའི་
ནད་འགོ་འཚXལ་ཞིབ་ལ་དཀའ་ངལ་འ0ད་Mི་རེད།
• འE་འཛXམས་^བས་ཕན་Nན་fང་ཐག་མི་ཊར་ ༢ འཇོག་པ་དང་། གཙང་འ0ོས་Jོད་ལམ་ལེགས་པར་བ3ེན་དགོས། དེ་ལ་བTེན་
ནས་གལ་ཏེ་ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་འE་འཛXམས་དེར་ཡོད་Mང་། Vེད་རང་གིས་གོང་གི་Pིག་Jོད་དམ་པོར་
Rང་བའི་|ེན་kིས་aར་བཀག་གི་གནས་3ངས་འོག་Nད་Mི་མ་རེད།
མི་Fངས་ ༡༠༠༠ ལས་བ€ལ་བའི་འE་འཛXམས་ཆེ་Fས་ཚX། ༢༠༢༠ ?ི་@་ ༨ ཚCས་ ༣༡ བར་འཚXགས་མི་ཆོག
ཟ་ཁང་ནང་འFོ་^བས་བག་ཟོན་ཇི་འw་9ེད་དགོས་སམ། ?
ཁ་ཟས་Hོད་དེ་Jོད་ཆོག
Vེད་རང་གིས་མི་Fངས་མང་པོའི་ཚX་ཁག་མཉམ་E་ཟ་ཁང་ནང་འFོ་ཆོག་Mང་། གཤམ་གསལ་ཆ་|ེན་Qམས་Äབ་དགོས་པ་ནི།
• ཚX་ཁག་གི་མི་Qམས་ངོ་ཤེས་པ་དང་tེས་!་འsེལ་འwིས་Sད་ད}ོད་Yབ་ངེས་དགོས།
• ªང་མཐར་མི་གཅིག་གི་ཁ་9ང་འཇོག་དགོས།
ཟ་ཁང་E་ནམ་བxོད་ལ་དེ་གའི་iས་3ོན་ལ་tེས་!་འsང་རོགས།
གལ་ཏེ་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་Fངས་འབོར་–ང་E་མ་?ིན་པར་མkོགས་པོར་ཆེ་འཕར་སོང་ན་ཅི་9ེད་དམ།
དེ་ནི་གནས་3ངས་Mི་འ¬ར་འFོས་ལ་རག་ལས་པ་རེད། གལ་ཏེ་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་Fངས་འབོར་འཕར་ན། ད…ས་བཀའ་¹ོན་
+ན་ཚXགས་ནས་“་ཡངས་Mི་ཡོང་འ¬ར་ལས་འཆར་Qམས་ཕར་འkངས་གནང་བའམ། ད་O་“་ཡངས་གནང་ཟིན་པ་Qམས་?ིར་བž་
གནང་གི་རེད། གཞན་ཡང་འགོ་ནད་Rང་xོབ་Mི་ལས་Zས་Qམས་Mང་གནས་3ངས་དང་བ¾ན་ཏེ་རན་འཚམས་བཟོ་གནང་i་རེད།

ཪོགས་xོར་ཐབས་འཚXལ།
uན་ཁང་E་ངའི་རང་^ད་fབ་Mི་མེད་པ་དང་ཕན་Nན་^ད་ཆ་གོ་བÆ་མ་འ0ོད་ན་ངས་ག་རེ་9ེད་Yབ་བམ། ?
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་^ད་བÇར་ཡོད་མེད་wི་Sད་ད}ད། ཁ་དཔར་ཐོག་ནས་Mང་^ད་བÇར་9ེད་i་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་^ད་བÇར་བ་ ཡོད་ན།
སོ་སོའི་ནང་མིའ་ི ཁོངས་ནས་^ད་བÇར་E་འƒིད་མི་དགོས་ཤིང་། ནད་Eག་འགོ་iའི་ཉེན་ཁ་ལས་Mང་Rང་Yབ་Mི་རེད།
ལར་ནས་Vེད་རང་ལ་uན་བཅོས་Mི་ལག་ལེན་^བས། uན་པ་དང་ནད་པ་ཕན་Nན་གོ་བÆ་]ོད་Yབ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
Vེད་རང་རང་Vིམ་E་ངེས་པར་Hོད་དགོས་པ་དང་། བཟའ་བཅའ་འམ་uན་དགོས་Mི་ཡོད་དམ། ?
ཡང་ན་Vེད་རང་གིས་མི་གཞན་དག་ལ་རོགས་པ་9ེད་འདོད་ཡོད་དམ། ?
སོ་སོའི་ཐད་ཀའི་འsེལ་ཡོད་Mི་ནང་ལ།
• རོགས་པར་འབོད་hལ་9ེད་ས་ཨེ་ཡོད།?
• ཡང་ན། Vེད་རང་གིས་གཞན་དག་ལ་9ེད་Yབ་བམ།?
ཐབས་ཤེས་གཞན་པ།
• སོ་སོའི་གནས་”ལ་kི་Fོང་Hེ་ལས་6ངས་ལ་འsེལ་བ་9ེད།
• App «Five up»་ཞེས་པའི་w་fའི་ནང་ཐབས་འཚXལ་9ེད།

• w་f་་www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch འདིའ་ི ནང་ལ་ཐབས་འཚXལ་9ེད།
འདིར་ཡང་གཙང་L་དང་Jོད་ལམ་བ3ེན་?ོགས་Mི་Pིག་ལམ་ལ་c་མYད་དེ་ངེས་བTན་kིས་དོ་nང་དང་བSི་Rང་9ེད་དགོས།
Vེད་རང་ལ་•་“་ཡོད་དམ། ?
6/9

•་“་ཚXའ་ི Èོ་ལགས་དང་±Éོ་ལགས། གཞན་ཡང་ནད་Eག་ཕོག་ཉེན་kི་གང་ཟག་ནས་O་Tོག་9ེད་མི་ˆང་། •་“་ཚX་Sེད་མོ་Sེད་^བས་
མང་མཐར་•་“་ ༥ ལས་མང་བ་མེད་པ་བO་དགོས། Sེད་རོགས་ཚX་ཡང་Tག་པར་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། •་“་ཚX་Sེད་མོ་Sེད་
^བས་!་མི་€ན་པས་དེ་ནང་འyལ་'གས་9ེད་i་མེད།
Vེད་རང་ལ་སེམས་ཚབས་དང་^ད་ཆ་ཤོས་ས་ཞིག་དགོས་སམ། ?
གཤམ་གསལ་w་f་དང་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ཐོག་རོགས་འཚXལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད།
• w་f་ www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
• ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 143 (Die Dargebotene Hand) ཐོག་ལམ་3ོན་འཐོབ་i།
རང་Vིམ་E་འཇིགས་hལ་ལམ་Hིགས་རའི་ཉེན་ཁ་འཚXར་བ་དང་། ཉེན་Rང་ཆེད་རོགས་པ་དགོས་སམ། ?
• w་f་ www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-alle-vittime.ch.
འདིའི་ནང་གི་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་དང་qོག་འ0ིན་ཁ་9ང་བiད་དེ། སོ་སོའི་མིང་Êོས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་!ད་སི་
fལ་ཡོངས་!་ལམ་3ོན་དང་Rང་xོབ་'་ཆོག
• ཛ་wག་^བས་ཉེན་Tོག་པར་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 117 ཐོག་འsེལ་བ་9ེད་ཆོག
གཞན་ཡང་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་གལ་ཆེ་ཁག
• ཛ་wག་uན་བཅོས་ཆེད་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 144 འདི་ནི་!ད་སི་fལ་ཡོངས་!་ཉིན་མཚན་Oོས་མེད་E་ཛ་wག་
uན་བཅོས་ཆེད་ཡིན།
• གནས་Nལ་བiད་ལམ་kི་ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 058 463 00 00 འདིའི་ཐོག་ནས། ཏོག་ད9ིབས་གསར་པའི་ནད་གཞིའ་ི ^ོར་
wི་Sད་ལ་ལན་འདེབས་ཡོང་i།
• !ད་སིའ་ི ཡེ་bའི་རོགས་ཚXགས་ (HEKS/EPER) ནས་^ད་ཡིག་ ༡༠ (Óལ་བྷ་ནི། ཨ་རབ། བྷོ་སི་ནི་ཡ-སེར་བྷི་ཡ-ཀོ་རོ་ཝེ་ཤི་ཡ།
6ར་Hེ། པེར་སི་ཤེ། mོར་p་གྷལ། ཤི་m་ནི་ཡ། Ø་མིལ། ཊི་གྷི་རིན་ཡ། pར་ཁི) བཅས་ཏོག་
ད9ིབས་རོགས་xོར་kི་ཁ་དཔར་བiད་ལམ་ཞིག་?ེ་ཡོད། ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 0800 266 785 ཐོག་!ད་སིའི་
ནང་ཏོག་ད9ིབས་ནད་ཡམས་དང་། དེ་དང་འsེལ་བའི་རོགས་xོར་ཇི་'འི་གནས་Nལ་བཀོད་ཡོད། གཞན་ཡང་
https://www.heks.ch/was-wir-tun/heks-mehrsprachiges-hilfetelefon#plakate-und-videos
w་f་འདིའི་ནང་Eའང་གནས་Nལ་འཕར་མ་ཤེས་Tོགས་ཡོང་གི་རེད།

• གལ་*ིད་Vེད་རང་ལ་རང་Vིམ་kི་uན་པ་མེད་ན། ཁ་དཔར་ཨང་Fངས་ 0844 844 911 24 བiད་དེ། Medgate
ཞེས་པའི་uན་པའི་ཚX་ཁག་ལ་ལོ་གཅིག་གི་ནང་ཉིན་Fངས་ ༣༦༥ «་ཚXད་༢༤ རིང་uན་བཅོས་བ3ེན་གpགས་9ེད་ཆོག

ལས་ཀ་9ེད་”ལ་E་?ིར་ལོག
Jི་མང་འoལ་འཁོར་ནང་ལས་ཀར་འoལ་བ'ད་ཆེ་བའི་Eས་ཚXད་ལས་གཡོལ་ཐབས་!། རང་Vིམ་ནས་ལས་6ངས་Nགས་ཐབས་
ཡོད་ན་9ེད་དགོས་པ། ད…ས་བཀའ་¹ོན་+ན་ཚXགས་ནས་c་མYད་ནན་hལ་བཀོད་Vབ་གནང་ཡོད། འོན་Mང་ལས་ཀར་དངོས་!་
ཡོང་དགོས་མིན་དང་ག་Eས་ཡོང་དགོས་མིན། ལས་]ོད་ལས་6ངས་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་9ེད་Mི་རེད།
གལ་*ིད་Vེད་རང་ལས་9ེད་པ་དང་ནད་‡ིང་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ལས་]ོད་པས་Rང་xོབ་9ེད་དགོས་པ་ཡིན།
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༢༠༢༠ ?ི་@་ ༦ ཚCས་ ༨ ཉིན་གསར་E་འFེམས།

ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་O་ཚད་དང་།
འsེལ་འwིས་tེས་bལ་དེད་དེ་ནད་འགོའ་ི Vབ་གདལ་མཚམས་བཅད།

ཅིའ་ི ?ིར་ཐབས་ལམ་དེ་གཉིས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་Mི་ཡོད་དམ། ?
མི་ཚC་གང་འཚམས་འཆར་ཅན་བཞིན་བxེལ་Yབ་~ད་མི་ཚང་མས་ནད་Tགས་ཐ་ན་ནད་Tགས་«ང་«ང་ཞིག་ཐོན་མ་ཐག
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་O་ཚད་9ེད་དགོས། O་ཚད་Mི་ཐོག་ལ་ནད་འགོ་tེད་དེད་Mིས་འཚXལ་ཞིབ་ཆེད་མི་ཚXས་འsེལ་འwིས་Mི་
[ན་ཐོ་]ོད་iའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དཔེར་ནས་ཟ་ཁང་ནང་འFོ་^བས་!་O་བ། ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དེ་ཐང་པོ་
ཡིན་ནའང་ནད་འ…་དེ་གཞན་ལ་འགོ་*ིད་པས། O་ཚད་དང་ནད་འགོའི་tེས་bལ་དེད་དེ་ནད་Eག་Vབ་གདལ་མི་འFོ་བར་
འགོག་Yབ།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གི་O་ཚད་^བས་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པ་ངེས་སོང་ན། ནད་འགོའ་ི tེས་bལ་tེས་དེད་འགོ་ཚXགས་Mི་རེད།
• མངའ་Hེའི་ལས་9ེད་པས་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དང་མཉམ་E་འsེལ་འwིས་Zང་བའི་གང་ཟག་Sད་ད}ོད་9ེད་Mི་རེད།
• ལས་9ེད་པས་འsེལ་འwིས་Zང་བའི་གང་ཟག་ལ་འsེལ་བ་9ས་ཏེ་ནད་འགོ་ཉེན་ཁ་དང་ག་རེ་9ེད་དགོས་པའི་
ལམ་3ོན་]ོད་Mི་རེད།
• གང་ཟག་དེར་ནད་Tགས་གང་ཡང་མེད་ནའང་aར་བཀག་འོག་Hོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་
གང་ཟག་དང་ཐ་མའི་འsེལ་འwིས་Zང་བ་ནས་ཉིན་བÙའི་རིང་གནས་དགོས།
• Eས་”ན་དེའི་རིང་ནད་Eག་གིས་ཟིན་མེད་པ་ངེས་ན། ལས་9ེད་པས་aར་བཀག་ནས་?ིར་འདོན་9ེད་Mི་རེད།
གལ་ཏེ་ལས་9ེད་པས་འsེལ་བ་9ས་མི་དེར་ནད་Tགས་ཐོན་ཚC།
• དེ་Oའི་གང་ཟག་དེ་ལམ་སེང་ཁེར་བཀག་འོག་གནས་དགོས་ལ། ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་ཡོད་མེད་O་ཚད་9ེད་དགོས།
• ནད་Eག་གིས་ཟིན་པར་ངོས་འཛÚན་མཚམས། ལས་9ེད་པས་འsེལ་འwིས་Mི་tེས་bལ་དེད་འགོ་Nགས།
གལ་ཏེ་aར་བཀག་འོག་གནས་པའི་གང་ཟག་ལ་ནད་Tགས་ཐོན་ཚC།
• དེ་Oའི་གང་ཟག་དེ་ལམ་སེང་ཁེར་བཀག་འོག་གནས་དགོས་པ་དང་།
• ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པས་ཟིན་མིན་O་ཚད་9ེད་Mི་རེད།
• ནད་Eག་གིས་ཟིན་པར་ངོས་འཛÚན་མཚམས། ལས་9ེད་པས་འsེལ་འwིས་Mི་tེས་bལ་དེད་འགོ་Nགས།
• གང་ཟག་དེ་aར་བཀག་འོག་Hོད་ཚར་བས་འsེལ་འwིས་Mང་ཕལ་ཆེར་མེད་པའམ་–ང་ཤས་ལས་མེད།
aར་བཀག་9ས་པ་ལ་བTེན་ནས་ནད་Eག་འགོ་བའི་མཚམས་ཡང་དེ་ནང་ཆོད་པ་ཟིན།
ནད་འགོ་tེས་དེད་Mི་qོག་འ•ལ་བiད་ལམ་ SwissCovid
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་བཀག་xིལ་~ད་E་ད…ས་འ0ོས་བ3ེན་ལས་6ངས་ནས་qོག་འ•ལ་བiད་ལམ་གསར་འདོན་གནང་
འཆར་ཡོད། བiད་ལམ་འདིས་སོ་སོས་ངོ་མི་ཤེས་པའི་ནད་Eག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དང་འsེལ་འwིས་ཉེ་པོ་Zང་བ་3ོན་Yབ།
zེར་kི་“་”ལ་དང་གནས་Nལ་གསང་f་དགོས་i་གནད་འགག་ཆེན་པོར་སོང་། མི་zེར་kི་གནས་ཐོ་ད…ས་ནས་གསོག་Äབ་9ེད་ Mི་མེད།

འདི་Oར་ང་ཚX་ནད་Eག་ནས་Rང་xོབ་9ེད་པ་ཡིན།
ད…ས་བཀའ་¹ོན་+ན་ཚXགས།
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ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་འདི་ག་རེ་རེད་དམ། ?
SARS-CoV-2 དང་ COVID-19 ཟེར་བ་ག་རེ་རེད་དམ། ?
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པ་དེ། ༢༠༡༩ ལོ་མ¸ག་p་f་ནག་ད…ས་Mི་Fོང་Vེར་ä་ཧན་ནས་དམིགས་བསལ་qོ་ཚད་Mི་ནད་རིམས་
ཕོན་ཆེ་ཞིག་གསར་E་ཐོན། ནད་Eག་དེར་ SARS-CoV-2 ཞེས་མིང་བཏགས། དེ་ནི་ «Middle-East Respiratory Syndrome»
MERS ཞེས་ཤར་དMིལ་ད…གས་འ9ིན་•བ་Mི་གཅིག་འEས་ནད་Tགས་ཞེས་པ་དང་། «Schweren Akuten Respiratorischen
Syndroms» SARS ཞེས་ཤིན་p་དཀའ་ཚCགས་ཅན་kི་ད…གས་འ9ིན་•བ་Mི་གཅིག་འEས་ནད་Tགས་
ཞེས་པ་གཉིས་|ེན་~ོང་9ེད་པོའི་ནད་Eག་དང་མNངས་པར་ཆ་འཛÚན་9ས་Mི་ཡོད།
ཏོག་ད9ིབས་ནད་Eག་གསར་པས་¼ན་ནས་བ~ངས་པའི་ནད་རིམས་འདིར། ༢༠༢༠ ?ི་@་ ༢ ཚCས་ ༡༡ ཉིན་འཛམ་qིང་fལ་Jིའི་
འ0ོད་བ3ེན་+ན་ཚXགས་ནས་ག'ང་འsེལ་kིས་ COVID-19 ཞེས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཏོག་ད9ིབས་ནད་རིམས་Mི་བžས་ཡིག་གི་Nལ་E་ བཏགས་པ་རེད།
འཇར་མན་^ད་ཡིག་ནང་oder auf Deutsch «Coronavirus-Krankheit 2019» ཞེས་Fགས།
ད་Oའི་ཆར་ལག་ཡོད་གནས་Nལ་ལ་གཞིགས་ན། ནད་Eག་དེ་Eད་འFོ་ནས་མིར་འཕོ་བ'ད་9ས་པ་དང་། ད་ཆ་མི་ནས་མིར་Vབ་
གདལ་འFོ་བར་ཚXད་དཔག་9ེད་Mི་ཡོད། ཐོག་མའི་ནད་Eག་འZང་6ངས་ནི་ཕལ་ཆེར་ä་ཧན་Fོང་Vེར་kི་ཉ་ཤ་དང་Eད་ཤའི་ ƒོམ་ë་ནས་ཡིན་པ་དང་།
ད་ཆ་f་ནག་ག'ང་ནས་ƒོམ་ë་དེ་zོ་བfབས་ཡོད་པ་རེད།

གནས་Nལ་གཞན། :

www.bag-coronavirus.ch
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

(འཇར་མན། / ཕ་ëན་སི། / ཨི་ཊ་ལི། / ད9ིན་ཇི།)
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