
ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བཀག་སྱིལ། 

     

 

ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའྱི་སྤོར་གནས་ཚུལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤྤོས་ཁག 
 
ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདྱི་འགྤོས་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཚབས་ལྱི་ཞྱིང་འདྱིས་རེན་པས་འཆྱི་སྱིད་པའང་ཡྱིན།   གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྒྲྱིག་
སྤོད་དག་ལ་སྲུང་བརྱི་བེད་ན།   རང་ཉྱིད་དང་དམྱིགས་བསལ་ནད་དུག་ཕྤོག་ཉེན་ཆེ་བའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནད་ཡམས་འདྱི་ལས་སྲུང་ཐུབ། 
 
ཡྱིད་འཇགས་དགྤོས་པ་ནྱི།    དངྤོས་བདེན་གནས་ཤྤོག་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་དྤོན་རྣམས་སུད་སྱི་རྒྱལ་ཡྤོངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་ལམ་གཞྱིར་བཞག་བེད་ཡྤོད་
ཀང་།    མངའ་སེ་བེ་བྲག་འགའ་ཞྱིག་ནང་སྒྲྱིག་ལམ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བ་ཡྤོད། 

༡། ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པ་ཇྱི་ལྟར་འཕྤོ་བཞུད་བདེ་སྟངས། 

ནད་འབུ་དེ་གུ་ཡུལ་དྤོག་པྤོ་དང་དེའྱི་ནང་དུས་ཡུན་རྱིང་པྤོར་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་རྒྱང་ཐག་མྱི་ཊར་ ༡་༥ ལས་ཉུང་
བའྱི་སར་ཉེན་སྲུང་གང་ཡང་མེད་པར་འབྲེལ་ཐུག་བེད་ན།   གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྤོང་ངེས་རེད།  

- ཐྱིགས་པའྱི་བརྒྱུད་ད་ེའཕྤོ་བཞུད།   ནད་དུག་ཕྤོག་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དབུགས་གཏྤོང་ལེན།   སད་ཆ་ཤྤོད་པ།   ཧབ་སྱིད་དང་གྤོ་རྒྱག་
པའྱི་ནད་འབུ་ཅན་གྱི་ཐྱིགས་པ་དག   ཉེ་འཁྱིད་དུ་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་པའྱི་སྣ་ཁུག་དང་ཁ།  མྱིག་ནང་ཐད་ཀར་འཕྤོ་བཞུད་
བེད།   བར་སྣང་ལ་འཕྤོ་བའྱི་ཐྱིགས་པ་ཕྲ་མྤོ་ (Aerosole) བརྒྱུད་དེ་ནང་འབུ་འགོ་བའང་སིད།   བར་སྣང་ལ་འཕྤོ་བའྱི་ཐྱིགས་པ་ཕྲ་མྤོ་
དེ་དག་རྒྱང་ཐག་ཐུང་ངུའམ་ལྷག་པར་རྱིང་ས་ནས་འཕྤོ་བཞུད་བེད་།   དེ་འདྲའྱི་ནད་འབུ་འཕྤོ་བཞུད་བེད་སྟངས་ཀྱིས་དམྱིགས་བསལ་
ཁང་པ་གུ་དྤོག་པྤོ་དང་རླུང་སྱིལ་གཏྤོང་ས་མེད་སར་བར་སྣང་ལ་འཕྤོ་བའྱི་ཐྱིགས་པ་ཕྲ་མྤོ་དེ་དག་འདུ་གསྤོག་བེད་ཡྤོང་། 

- ཕྱི་ངྤོས་དང་ལག་པ། གལ་ཏེ་འགྤོ་ནད་ཅན་གྱི་ཐྱིགས་པ་ཅ་དངྤོས་ཀྱི་ཕྱི་ངྤོས་ལ་ཕྤོག་པ་དེར།   མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་འཆང་སྟེ་
ཁ་དང་སྣ་མྱིག་ལ་རེག་ན་ནད་དུག་འགྤོ་སྱིད་པ་རེད། 
 

གལ་ཆེ་བ་ནྱི།    རང་ཉྱིད་ལ་དངྤོས་སུ་ནད་རྟགས་ཐྤོན་པའྱི་འཚོར་སྣང་མེད་ནའང་།    མྱི་གཞན་ལ་ནད་དུག་བཀྤོས་སྱིད་པ་རེད།   ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན།    
ནད་འབུས་འགྤོས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ནད་རྟགས་མ་བྱུང་སྤོན་གྱི་ཉྱིན་མ་ ༢ གྤོང་ནས་དང་།   ནད་རྟགས་ཐྤོག་མར་ཐྤོན་ནས་ཉྱིན་མ་ ༡༠ རྱིང་
གཞན་ལ་ནད་འབུ་འགྤོ་ཉེན་ཡྤོད།   ནད་ཡམས་ལྱི་པྤོ་ཕྤོག་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།  ཡུན་ཚད་དེ་ལས་རྱིང་བའྱི་བར་ཡང་གཞན་ལ་ནད་དུག་འགྤོ་
ཉེན་ཡྤོད། 

༢། ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཁག 

ཡང་ཡང་བྱུང་བའྱི་ནད་རྟགས་ཁག་གཤམ་གསལ་ལྟར། 
- མྱིད་པར་ན་ཟུག 
- གྤོ་རྒྱབ་པ། (མང་ཆེ་བ་སམ་གྤོ་ལུ་བ་) 
- དབུགས་ཐག་ཐུང་ངུ། 
- བྲང་ཁྤོག་གྱི་ནད་ཟུག 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 

2022ལའོ་ིཟླ་12ཚསེ་1ཉནི། 



ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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- ཚ་བ། 
- གྤོ་བུར་དུ་སྣ་ལ་དྲྱི་དང་།  ལེ་ལ་ཟས་ཀྱི་བྲྤོ་བའྱི་ མྤོང་འཚོར་བརླགས་པ། 
- མགྤོ་ན་བ། 
- སྱིར་བཏང་ལུས་སྟྤོབས་ཞན་པ་དང་ལུས་མྱི་བདེ་བ། 
- ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟུག་གཟེར། 
- ཆམ་པའྱི་ན་ཚ། 
- ཕྤོ་བ་དང་རྒྱུ་མའྱི་ནད་རྟགས།   (ཞེ་མེར་དང་སྐྱུག་མེར་ལྡང་བ།   གྤོད་པ་བཤལ་བ་དང་ན་ཟུག) 
- པགས་པར་ཐྤོར་བ་སེས་པ། 

 
ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་རྟགས་དེ་དག་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡྤོང་བ་དང་།    ནད་འབུའི་འགྱུར་ལོག་སྣ་ཚོགས་ (Virusvariante) ལ་གཞིགས་པའི་ཁྱད་པར་
འགོ་སིད་པ་རེད།   ཆམ་ནད་ཀྱང་ནད་འབུས་ཟིན་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་གོ་ཐུབ།   གཞན་ནད་རྟགས་ཡངས་བའང་ཡྤོང་སྱིད།   དེ་བཞྱིན་གྤོ་ཚད་ལྟ་
བུའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་དཀའ་རྤོག་ཀང་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད།  

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ལ་ན་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་ན་རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྤོད་བེད་ཅྱིང་།  གང་ཟག་གཞན་དང་ལྷག་པར་དུ་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་
ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་ (དྤོན་ཚན་ ༦ པར་ལྟྤོས) མཉམ་དུ་ཉེ་འདྲྱིས་སྤོངས་བའམ་ཉུང་དུ་གཏྤོང་།    རང་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ལྤོགས་སུ་གདྤོང་ཁེབས་གྤོན་རྒྱུ་
དེ་ཕན་ཐྤོག་ཡྤོད།  

༣། »ང་ཚ་ོའད་ིལྟར་སྲུང་སབོ་བདེ།» ཅསེ་པའ་ིགཞ་ིརྩའ་ིལག་ལནེ་ཁག 

 ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགྤོག་ཆེད་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡྤོད།   ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩འྱི་ནད་གཞྱི་དང་ད་ེའགྤོ་ཁབ།   དེ་བཞྱིན་
 ནད་གཞྱིའྱི་རེས་འབྲས་རྒྱུན་རྱིང་སྤོགས་ལྡྤོག་ཐབས་སུ་སྨན་ཁབ་དེ་སྲུང་སྤོབ་དྲག་ཤྤོས་དེ་ཡྱིན་པས་སྤོ།   གཤམ་གསལ་དྤོན་
 ཚན་ ༧  པར་ལྟྤོས།  

ཁྱེད་ནས་མུ་མཐུད་གདོང་ཁེབས་གོན་འདོད་ཡོད་ན་འགིག་གི་རེད། གདོང་ཁེབས་གོན་རྒྱུ་འདིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ནད་
ནད་རིམས་འགོ་བ་ལས་སྲུང་ཐུབ།   གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་མཉམ་དུ་ཉེ་འདིས་བེད་

 སྐབས་གདོང་ཁེབས་གོན་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད།  

རླུང་སིལ་གཏོང་རྒྱུ་དེས་ཁང་པའི་ནང་གར་བསྡུས་བས་པའི་ཏོག་དབིབས་ནད་འབུ་རྣམས་སླ་ཐོར་བཏང་སེ། ནད་ཡམས་འཕོ་
བཞུད་ཀྱི་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ཆུང་དུ་འགོ་བ་ཡིན།    དེར་བརྟེན་གུ་ཡུལ་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཁྱིམ་མི་སྣ་ཚོགས་གནས་སོད་བེད་སར་ལྷག་པར་

 དུ་རླུང་སིལ་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས།   གལ་ཏེ་དོད་ཚད་རན་པོ་ཡོད་ན་དུས་ཡིན་རིང་ཙམ་རིང་སེའུ་ཁུང་ཕེ་སེ་བཞག་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 

 
ལག་པ་རྒྱུན་གཏན་དུ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཁྲུས།   འདག་རྫས་ཡྱི་རེས་ནད་འབུ་གནྤོད་མེད་བཟྤོས་ཐུབ།   གལ་ཏེ་ལག་པ་འཁྲུ་མ་ཐུབ་ན།   
ནད་འབུ་མ་འགྤོས་པའྱི་ཆེད་ལག་པར་གཉན་ཁ་འགྤོག་པའྱི་སྨན་ཆུ་བྱུག་ན་ཐབས་ཤེས་བཟང་། 
 

གྤོ་དང་ཧབ་སྱིད་སྣབས་ཕྱིས་སམ་གྲུ་མྤོའྱི་ཁུག་ཏུ་རྒྱྤོབས།   ཤྤོག་བུའྱི་སྣབས་ཕྱིས་བེད་སྤོད་ཐེངས་གཅྱིག་བཏང་སྟེ་དྤོར་ཞྱིག 

 

༤། ལྟ་ཚད།  (Testen) 

གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ལ་ཁྤོ་ཝྱིཊ་ ༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་ (དྤོན་ཚན་༢ པར་ལྟྤོས) ཐྤོན་ན།   ཁེད་རང་ཕལ་
ཆེར་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་ཡྤོད་རེད།    གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དམིགས་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གས་ཡིན་པའམ།  
དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དང་ཉེ་འདིས་ཡོད་པ།   དཔེར་ན་ལས་ཀའི་ཐོག ཡང་ན་ལྟ་སོང་བེད་རྒྱུ།     

 ཡང་ན་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ནང་མཉམ་སོད་བེད་པ་རིགས་ཡིན་ན།   ནད་འབུ་འགོས་ཡོད་མིན་ལྟ་ཚད་བེད་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་
 འདིའི་གས་མ་ཡིན་ནའང་ལྟ་ཚད་བེད་འདོད་ཡོད་ན་བེད་ཆོག   



ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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སྨན་པ་དང་སྨན་ཁང་།    དམྱིགས་བསལ་ལྟ་ཚད་བེད་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ལྟ་ཚད་བེད་ཆྤོག   ལྟ་ཚད་བེད་ཡུལ་ཁག་གྱི་མྱིང་ཐྤོ་དྲ་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་བཀྤོད་
ཡྤོད།   www.bag.admin.ch/testing#197439718   ལྟ་ཚད་རྱིན་མེད་ཡྱིན། 

ཁེད་རང་གྱིས་ལྟ་ཚད་བེད་སའྱི་ལས་ཁང་དུ།    ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐྤོན་རེས་ལག་ལེན་ཇྱི་འདྲ་དགྤོས་པའྱི་དྲྱི་རད་བགྱིས།   ཡང་ན་དྲ་རྒྱ་
འདྱིའྱི་ཐྤོག་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐབས་བྤོས།    www.bag.admin.ch/testing#242157159  
 
ཁྱེད་རང་ཏོག་དབིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ལྟ་ཚད་བེད་མི་བེད་དང་ལྟ་ཚད་ཇི་འད་བེད་པའི་ངེས་གཏན་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ?  ལྟ་ཚད་བེད་ལུགས་ཀྱི་
ཐིག་རིས་ «Vorgehen Testen» ཞེས་པ་ལས་བེད་སོ་གང་ཡིན་ཤེས་ཐུབ།   ནད་རྟགས་ཡོད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྟ་ཚད་བེད་ན་ཕན་ཐོག་ཡོང་
ངེས་རེད། 
 
༥། ཁྱདེ་རང་ལ་ནད་འབུས་ཟནི་པའ་ིལྟ་ཚད་ཀྱ་ིགྲུབ་འབྲས་ཐནོ་ཡདོ། ད་ག་རེ་བདེ་དགསོ་རདེ་དམ། ? 
 
ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གནས་ཚུལ་སལེ་རྒྱུ།   གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དང་ཉེ་འདིས་བྱུང་ཚེ།   ནད་འབུས་
ཟིན་པའི་ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གང་སྔ་སྔ་བརྡ་ལན་སྤྲད་ན་ཕན་ཐོག་ཆེ། 
ན་བའ་ིསྐབས།    གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ལ་ན་བའྱི་ཚོར་བ་བྱུང་ན་རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྤོད་བེད་ཅྱིང་།   གང་ཟག་གཞན་དང་ལྷག་པར་དུ་དམྱིགས་
བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་མཉམ་དུ་ཉེ་འདྲྱིས་སྤོང་བའམ་ཉུང་དུ་གཏྤོང་།     
དམྱིགས་བསལ་ཉནེ་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ།   གལ་ཏེ་ཁེད་རང་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་གས་ཡྱིན་ན།   སྨན་བཅྤོས་ཀྱི་
ཆེད་ལས་པར་བསྟེན་གཏུགས་བེད་དེ།   ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་བཅྤོས་ལག་ལེན་ཐྤོག་ས་ས་ནས་བསམ་ཞྱིབ་བེད་ཐུབ། 
གདོང་ཁབེས།    རང་ཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་ལྤོགས་སུ་གདྤོང་ཁེབས་གྤོན་ན་ཕན་ཐྤོག་ཡྤོད།  
འཚོ་རྟེན་ལས་ཀ།    གལ་ཏེ་ཁེད་རང་འཚོ་རྟེན་གྱི་ལས་ཀར་ཞུགས་ཡྤོད་ན།   ལས་སྤོད་པའྱི་ལས་ཁུངས་མཉམ་དུ་ལས་ཀའྱི་ཚད་གཞྱི་དང་།   སྲུང་
སྤོབ་ལག་ལེན་ཇྱི་ཡྤོད།   གཞན་ཡང་སྨན་པའྱི་ངྤོས་སྤོར་ལག་ཁེར་དགྤོས་མེད་དང་ལག་ཁེར་དུས་བཀག་ཇྱི་དགྤོས་སྤོར་གྤོ་བསྡུར་བེད་དགྤོས། 
སྱིར་བཏང་རྱིགས།   གཞྱི་རའྱི་ལག་ལེན་སྤོར་དྤོན་ཚན་ ༣ པའྱི་ནང་བཀྤོད་ཡྤོད་པར་དྤོ་སྣང་བགྱིས། 
 

༦། དམྱིགས་བསལ་ཉནེ་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག 

གང་ཟག་བེ་བྲག་པ་འགའ་ཤྱིག་ལ་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱི་འགྤོས་ན་ཉེན་ཚབས་བྱུང་ངེས་པ་རེད།   ཁྤོང་རྣམས་ནད་གཞྱི་ལྱི་པྤོས་ཟྱིན་
པའམ་འདས་གྤོངས་སུའང་གྱུར་སྱིད།   དེས་ན་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི། 

- མྱི་རྒས་ཁྤོག    ཏོག་དབིབས་ནད་འབུ་འགོས་ཏེ་ནད་གཞི་ལི་པོའི་བརྒྱུད་རིམ་འོག་འགོ་རྒྱུ་དེ་ལོ་ན་ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་གི་ཉེན་
ཚབས་ཀྱང་ཆེ་རུ་འགོ་བ་ཡིན།   དེའི་སང་ལ་ལོ་ངོ་ ༥༠ བརྒལ་ན་ནད་བཅོས་ཆེད་སྨན་ཁང་ནང་སྙལ་ཚད་ཀྱང་མཐོ་རུ་འགོ་ཞིང་།    
དེ་བཞིན་ནད་རིང་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཉེན་ཚབས་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན།  

- བུད་མེད་སྦྲུམ་མ། 
- མྱི་རྒན་གས་རྱིགས་རྒྱུན་ཕྲ་རྫས་ཀྱི་སྤོན་ཆ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ནད་གཞྱི་ (Trisomie 21) ཡདོ་པ། 
- གཤམ་གསལ་ནད་རྱིགས་ངསེ་ཅན་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་རྒན་གས།  

- ཁག་གཤེད་མཐྤོ་ནད། 
- སྱིང་ཁམས་དང་ཁག་རའྱི་ནད། 
- གཅྱིན་སྱིའམ་ཅྱི་ནྱིའྱི་ན་ཚ། 
- གྤོ་བ་དང་དབུགས་གཏྤོང་ལེན་དཀའ་བའྱི་ནད། 
- ལུས་པྤོའྱི་ནང་སྤོན་འགྤོག་གྱི་ནུས་པ་ཞན་དུ་འགྤོ་བའྱི་ནད་གཞྱིའམ།  སྨན་བཅྤོས་འྤོག་ཚུད་པ། 
- སྐྲན་ནད། 
- ལུས་པྤོའྱི་ལྱིད་ཚད་ཆེས་མཐྤོ་བ།   (དེ་ནྱི་ལུས་ཤ་ཧ་ཅང་རྒྱགས་ཤྱིང་ལུས་པྤོའྱི་བྤོངས་ཚད་ < BMI > ༣༥ འམ་ དེ་ལས་ 

མཐྤོ་བ།)མཁལ་མའྱི་ཞན་ཆ། 
- མཆྱིན་ནད། 

གལ་སྱིད་ཁེད་རང་གྤོང་སྨྤོས་གང་ཟག་གྱི་གས་སུ་གཏྤོགས་ཤྱིང་། ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་རྟགས་ཐྤོན་ན་ (གྤོང་གྱི་དྤོན་ཚན་༢ པར་ལྟྤོས)  རང་ཁྱིམ་གྱི་
སྨན་པར་རམ་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་ཁ་དཔར་ཐྤོག་འབྲལེ་བ་བས་ཏ།ེ    ལམ་སངེ་ལྟ་ཚད་བདེ་དགྤོས།    བདུན་མཇུག་ལའང་བེད་ན་འགྱིག    ནད་
རྟགས་གང་ཐྤོན་པ་དང་ཁེད་རང་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བརྤོད་བེད་དགྤོས། 

http://www.bag.admin.ch/testing#197439718
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-1303504983


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 4 

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་མིན་ངེས་གཏན་མེད་ཚེ།  རང་ཁྱིམ་གི་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་བགིས། 

༧། སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་སྤོར། 

སུད་སྱིའྱིནང་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་བཟྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡྤོད་ལ།     དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ཚོར (དོན་ཚན་ 
༦ པར་གཟིགས)  ཕི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་སོན་ཁ་/དགུན་ཁའི་ནང་འཕར་སྣོན་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད།  དེ་བཞིན་གང་ཟག་གཞན་པ་ཚོའང་
རང་ལོ་ ༡༦ ཡོལ་ན་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ཆོག་པ་ཡིན།   འཚོ་རྟེན་ལས་ཀའམ་སེར་གི་གནས་སོང་འོག་ནད་ཡམས་འགོ་ཉེན་ཆུང་དུ་འགོ་བར་འདོད་ན་
འཕར་སྣོན་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུར་ཡང་ཆེད་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད། 
 

Swissmedic ཞསེ་པའྱི་སུད་སྱིའྱི་སྨན་རྫས་དཔད་ཞྱིབ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཁབ་ཀྱི་སྨན་སྤོར་བརྟག་དཔད་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ཏེ་ཆྤོག་
མཆན་སད་པས།   བརྟན་པྤོ་དང་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཡྤོད།    
 
སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་ཚད་ལ་དེའྱི་ཞྤོར་དུ་ན་ཚ་གཞན་བྱུང་སྱིད་པ་རེད།    ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བས་ན།   ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་འགྤོས་ཏེ་ནད་
གཞྱི་ལྱི་པྤོ་ན་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ལས།    ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་བཟྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་རེས་ཞྤོར་ཕྤོག་གྱི་ན་ཚ་ལྱི་པྤོ་ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡྤོད། 
 
སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་སྤོ་སྤོར་ཡྤོད།   སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཡུལ་དང་དུས་ཚོད།    སྨན་ཁབ་རྒྱབ་འདུན་གྱི་
འབྲེལ་བ་གང་དུ་བེད་དགྤོས་པ།  (www.bag-coronavirus.ch/kantone)   དྲ་རྒྱ་འདྱིའྱི་ཐྤོག་རང་གནས་ཀྱི་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་གནས་
ཚུལ་འཚོལ་ཐབས་བགྱིས།   རྒྱལ་ཡྤོངས་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ སྨན་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ (Infoline Covid-19-Impfung) གྱི་ཁ་དཔར་ (+41 58 

377 88 92) ཐྤོག་ཞྤོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༢༣ བར་གནས་ཚུལ་ལེན་རྒྱུ་ཡྤོད་པས།   དེར་རང་གནས་མངའ་སེའྱི་འབྲེལ་ཡྤོད་
ལས་ཁུངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཤེས་ཐུབ།   ཡང་ན་སྨན་པའམ་སྤོ་སྤོའྱི་བྤོ་འགེལ་འྤོས་པའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུར་འབྲེལ་བ་བེད་རྤོགས་ཞེས་རེ་
སྐུལ་བགྱིས། 
 
ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་བཟྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་དེ།   སུད་སྱིར་གནས་སྤོད་བདེ་པའྱི་མྱི་ཚང་མར་ཐྤོབ་ཐང་ཡྤོད་ཅྱིང་།   རང་མྤོས་དྭང་བངས་
དང་རྱིན་པ་སྤོད་མྱི་དགྤོས། 
 
སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་སྤོར་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་ཤེས་འདྤོད་ན།   དྲ་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་ལྟྤོས།  www.bag.admin.ch/migration-covid-en 

 

ཁྤོ་ཝྱིཊ་༡༩འྱི་སྨན་ཁབ་ཀྱི་མཐའ་འཁྤོར་དུ་གནས་ཚུལ་རྫུན་གཏམ་རྱིགས་འགེམས་སེལ་བྱུང་བཞྱིན་ཡྤོད།   གྤོག་བརན་འདྱིའྱི་ནང་  diesen Vi-

deos སྨན་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྟྤོག་སྒྲུང་ཡང་སེ་བྱུང་བ་ཁག་དང་དེ་དག་བདེན་པ་མྱིན་པའྱི་གསལ་བཤད་བཅས་བཀྤོད་ཡྤོད། 

༨། རྤོགས་སྤོར་ཐབས་འཚལོ། 

དྲ་སྟགེས་ migesplus.ch ཞསེ་པ།   དྲ་སྟེགས་འདྱིའྱི་ནང་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐྤོལ་པ་མང་པྤོ་ཤེས་ཐུབ།   གནས་ཚུལ་དེ་
དག་སད་ཡྱིག་མང་པྤོའྱི་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ཡྤོད།  www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19 

སད་བསྒྱུར།  གལ་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་སད་བརྡ་སྤོད་མྱི་ཐུབ་ན།  ཐྤོག་མ་ཉྱིད་ནས་སད་བསྒྱུར་ཡྤོད་མེད་དྲྱི་རད་དཔད།  ཁ་དཔར་ཐྤོག་ནས་ཀང་སད་
བསྒྱུར་བེད་མཁན་ཡྤོད།  གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་སད་བསྒྱུར་བ་ཡྤོད་ན།  སྤོ་སྤོའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཁྤོངས་ནས་སད་བསྒྱུར་དུ་འཁྱིད་མྱི་དགྤོས་ཤྱིང་།  ནད་དུག་
འགྤོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ཀང་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།   ལར་ནས་ཁེད་རང་ལ་སྨན་བཅྤོས་ཀྱི་ལག་ལེན་སབས།  སྨན་པ་དང་ནད་པ་ཕན་ཚུན་གྤོ་བརྡ་སྤོད་
པའྱི་ཐྤོབ་ཐང་ཡྤོད།  

གཞན་ཡང་གལ་ཆེའྱི་ཁ་དཔར་ཨང་གངས་དང་གྤོག་འཕྲྱིན་ཁ་བང་། 

- རང་ཁྱིམ་དུ་འཇྱིགས་སྐུལ་ལམ་སྱིགས་རའྱི་ཉེན་ཁ་འཚོར་ན།   གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་སྤོ་སྤོའྱི་མྱིང་སྤོས་མྱི་དགྤོས་པའྱི་ཐྤོག་ནས་
ལམ་སྟྤོན་དང་སྲུང་སྤོབ་ཞུ་ཆྤོག www.opferhilfe-schweiz.ch (འཇར་མན་གྱི་སད) / www.aide-aux-victimes.ch (ཕ་རན་
སྱིའྱི་སད) / www.aiuto-alle-vittime.ch  (ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སད)   ཛ་དྲག་སབས་ཉེན་རྟྤོག་པར་ (Polizei) ཁ་དཔར་ཨང་གངས་ 117 
ཐྤོག་འབྲེལ་བ་བྤོས། 

- ཛ་དྲག་སྨན་བཅྤོས་ཆེད་ཁ་དཔར་ཨང་གངས་ 144 འདྱི་ནྱི་སུད་སྱི་རྒྱལ་ཡྤོངས་སུ་ཉྱིན་མཚན་ལྟྤོས་མེད་དུ་ཛ་དྲག་སྨན་བཅྤོས་ཆེད་
ཡྱིན། 

http://www.bag-coronavirus.ch/kantone
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
https://www.migesplus.ch/themen/coronavirus-covid-19/corona-impf-mythen-und-fakten
https://www.migesplus.ch/themen/coronavirus-covid-19/corona-impf-mythen-und-fakten
http://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ིགནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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- ཏྤོག་དདབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ། ཁ་དཔར་ཨང་གངས་  058 463 00 00 འདྱིའྱི་ཐྤོག་ནས།  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་
ཡམས་གསར་པའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སྤོར་དྲྱི་རད་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱི་རེད།གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ལ་རང་ཁྱིམ་གྱི་སྨན་པ་མདེ་ན།  ཁ་དཔར་ཨང་
གངས་ 0844 844 911 བརྒྱུད་ད།ེ  Medgate ཞསེ་པའྱི་སྨན་པའྱི་ཚོ་ཁག་ལ་ཉྱིན་མཚན་ལྟྤོས་མདེ་ཀྱིས་སྨན་བཅྤོས་བསྟནེ་གཏུགས་བདེ་
ཆྤོག 

༩། གནས་ཚུལ་འཕར་མ། 

སད་རྱིགས་ཁག - རང་ཉྱིད་དང་གཞན་དག་སྲུང་སྤོབ་བྤོས། (foph-coronavirus.ch)                                                                                                                                            
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (འཇར་མན།   ཕ་རན་སྱི།   ཨྱི་ཊ་ལྱི།   དབྱིན་ཇྱི་བཅས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ཡྤོད།) 

 

 

www.foph-coronavirus.ch 

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

