!ད་སི་ག'ང་གི་ནང་*ིད་+ན་ཁང་། EDI

འ0ོད་བ3ེན་ལས་6ངས། BAG

༄༅།

COVID-19 ཡི་Bེན་པས་Dིམ་F་Gར་Iོད་Jེད་དགོས་པའི་བཀའ་L།

གལ་*ིད་Dེད་རང་ལ་ཀོ་རོ་M་ཟེར་བའི་ནད་འO་གསར་པ་དེ་ལ་Pང་ཡོད་*ིད་པའི་ན་ཚ་Rག་པོ་ཕོག་ཡོད་ཚT་གང་Jེད་
དགོས་པ།
Uི་ལོ་ ༢༠༢༠ X་བ་ ༦ པའི་ཚTས་ ༢༥ འི་གནས་3ངས་[ར་ཡིན།

Dེད་རང་ལ་ཀོ་རོ་Mའམ་(SARS-COV-2) ཞེས་པའི་ནད་འO་ལས་Pང་བའི་དOགས་ལམ་ལ་གཉེན་ཁ་བLབ་ཡོད་པའི་ནད་dགས་།
eོ་བLབ་པ་དང་། མིད་པ་ན་བ། དOགས་སག་པ། ཚ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་*ིད། ཚ་བ་ཡོད་པའི་ཚfར་བ་དང་། ཤ་hས་
ལ་ན་Gག་བLབ་པ་ ཡང་ན་eོ་Oར་F་iེས་jོ་བ་kོང་h་དང་lས་Rི་མ་lོམ་hའི་mས་པ་བnག་པ་སོགས་Pང་ཡོད་པས། མི་གཞན་ལ་
མི་འགོ་བའི་ཆེད་F་ལམ་སེང་རང་Dིམ་F་Gར་F་བIད་དགོས། མ་ཟད་Dེད་རང་ལ་ནད་འO་ཕོག་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jེད་དགོས།
Gར་Iོད་J་hའི་Fས་qན་ནི་ན་ཚ་ཕོག་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jས་པའི་rབ་འjས་ལ་རག་ལས་ཡོད། Dིམ་F་Gར་Iོད་J་h་
མཚམས་འཇོག་ནི།ཞེས་པར་[ོས། ནད་འO་ཕོག་ཡོད་པའི་rབ་འjས་ཐོན་ཡོད་ན།uཱན་ཏོན་xི་འjེལ་ཡོད་ལས་6ངས་ནས་Dེད་རང་
ལ་འjེལ་བ་གནང་ནས་གནས་yལ་མང་བ་དང་། ལམ་3ོན་བཀའ་L་གནང་གི་རེད།
ལམ་3ོན་བཀའ་L་དེ་དག་ནས་ནད་འO་མི་གཞན་པར་མ་འགོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཇི་[ར་Jེད་དགོས་པ་ཤེས་zབ།
མ་ཟད་!ད་སི་འ0ོད་བ3ེན་ལས་6ངས་(BAG)ནང་འ}ེམ་~ེལ་གནང་བའི་•་€ Lའི་ནང་། www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch).

འཇར་མན་དང་། •ྥ་རན་སེ།་ཨི་„་ལི། དJིན་ཇི་བཅས་†ི་‡ད་ཡིག་ཐོག
འjེལ་བའི་‡ོར་ལམ་3ོན་ཆ་ཚང་[་h་ཡོད།

ཀོ་རོ་M་ཟེར་བའི་ནད་འO་གསར་པ་དེ་དང་

མ་ཟད་www.bag.coronavirus.ch ཟེར་བའི་བˆན་འ0ིན་བhད་Dིམ་F་Gར་Iོད་Jེད་3ངས་‡ོར་བ[་h་ཡོད།
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads.བhད་Dེད་རང་གི་‡ད་ཐོག་གནས་yལ་[་h་ཡོད།

རང་གི་གGགས་པོའ་ི གནས་3ངས་ལ་བdག་ཞིབ་J་h།།
• གལ་*ིད་Dེད་རང་གGགས་ཁམས་མ་བདེ་བའི་Bེན་xིས་སེམས་‰ལ་ཡོད་པའམ། གཤམ་གསལ་ཉེན་dགས་གང་Šང་ཡོད་ཚT།
ངེས་པར་F་‹ན་པར་ཁ་པར་བཏང་ནས།
ཁོང་གི་ལམ་3ོན་གཞིར་བGང་Jེད་དགོས།
° ཉི་མ་ཁ་ཤས་རིང་hན་མ་ཆད་པར་ཚ་བ་འབར་བ།
° ཉི་མ་ཁ་ཤས་རིང་hན་མ་ཆད་པར་གGགས་པོའི་mས་Œགས་ཉམས་པ།
° དOགས་གཏང་hར་དཀའ་ལས་ཡོད་པ།
° jང་ཁོག་བIམ་པའི་ཚfར་བའམ། jང་ཁོག་ལ་གGགས་བLབ་པ།
° དེ་•་མེད་པའི་སེམས་འŽག་lང་།
° མ•་ཏོའམ། གདོང་པ་•ོ་+ག་+ག་ཆགས་པ།
Dེད་རང་གཅིག་•ར་བIད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།
• བཟའ་བཅའ་དང་། ‹ན་སོགས་མེད་F་མི་Šང་བའི་དགོས་མཁོའ་ི རིགས། རང་རེའི་ནང་མིའམ། ངོ་ཤེས་པ་འམ། ‘་’ད་
ནས་“ེལ་མི་བhད་”ོ་འRམ་F་འJོར་ཐབས་Jེད་དགོས།
Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan /

བོད་ཡིག

གལ་*ིད་མི་གཞན་པའི་མཉམ་F་ནང་གཅིག་•་བIད་ཡོད་ན།
•
Dེད་རང་ལོགས་དགར་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་”ོ་བLབ་ནས་བIད་པ་དང་། ཁ་ལག་†ང་ཉལ་ཁང་F་ས་དགོས། མ་ཟད་ཁང་
མིག་ལ་ཡང་སེ་–ང་བསང་གཏོང་དགོས།
•
མི་གཞན་དང་zག་h་དང་འjེལ་བ་Jེད་h་—་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཟད། དོན་མེད་ཉལ་ཁང་ནས་ཐོན་མི་Šང་།
•
མི་གཞན་པ་ཚf་ནས་བར་ཐག་˜ང་མཐར་མི་„ར་ ༡་༥ བཞག་དགོས།
•
རང་གིས་གཅེས་ཉར་Jས་པའི་Dི་དང་ཞི་མི་སོགས་དང་འjེལ་བ་མེད་པ་Jེད་དགོས།
•
སོ་སོའི་འŽས་ཁང་Gར་F་བེད་Uོད་Jིས། དེ་འR་J་ཐབས་མེད་ན། Uི་པའི་འŽས་ཁང་ནང་གི་š་ཝར། གསང་Uོད།འŽས་
ཞོམས་སོགས་བེད་Uོད་Jས་མ་ཐག་•། གཉེན་འཇོམ་‹ན་•་བLབ་ནས།་ཡག་པོ་བœ་དགོས།
•
Iེར་མ་དང་། ཕོར་པ། zར་མ། དཀར་ཡོལ་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་F་བེད་Uོད་མི་J་བ་མ་ཟད། དེ་དག་•ཱ་ཤིན་ནང་
ངམ •་དང་། ཡི་ཙŸ་ཡག་པོ་བLབ་ནས་བœ་དགོས།།
•
ཨར་ཅོ་དང་། ཉལ་རས་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་F་བེད་Uོད་མ་Jེད། Dེད་རང་དང་ནང་གཅིག་•་མཉམ་F་བIད་
མཁན་ཚང་མས་Fག་ལོག་དང་། ཉལ་རས། ས་¡ིས་ཨར་ཅོ་སོགས། ཡང་སེ་•ཱ་ཤིན་ནང་བœ་དགོས།།
•
བཟའ་བཅའ་དང་། ‹ན་སོགས་མེད་F་མི་Šང་བའི་དགོས་མཁོའ་ི རིགས།་རང་རེའི་ནང་མིའམ། ངོ་ཤེས་པ། ‘་’ད་ནས་“ེལ་
མི་བhད་”ོ་འRམ་F་འJོར་ཐབས་Jེད་དགོས།།
ལག་པ་བœ་3ངས་‡ོར་བˆན་འ0ིན་འདིར་[ོས། https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
•
Dེད་རང་དང་། Dེད་རང་གི་ཉེ་འRམ་F་ཡོད་པའི་མི་¢མས་ལག་པ་‡ར་ཆ་ཉི་Œའི་རིང་ཡི་ཙŸ་ཡག་པོ་བLབ་ནས་བœ་དགོས།
གལ་*ིད་•་དང་ཡི་ཙŸ་རག་ཐབས་མེད་ན། ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་hའི་གཉེན་འཇོམ་‹ན་•་དེས་ལག་པ་གང་ཚང་‡མ་པོ་མ་
ཆགས་བར་£ར་དགོས།ལག་པ་བཙfག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ན། ངེས་པར་F་•་དང་། ཡི་ཙŸས་བœ་དགོས།
•
+ག་པར་F།ཁ་ལག་མ་བཟོ་གོང་དང་བཟོས་པའི་¤ེས་དང་། ཁ་ལག་མ་བཟའ་གོང་དང་བཟས་པའི་¤ེས། གསང་Uོད་ལ་¡ིན་
པའི་¤ེས་ལ་ལག་པ་བཙfག་པ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ན་ལག་པ་བœ་དགོས།
¥ོ་དང་། ཧབ་§ིད་Lག་‡བས་ཁ་རས་†ིས་ཁ་བཀབ་དགོས།
• ¥ོ་དང་། ཧབ་§ིད་Lག་‡བས་ཁ་དང་། l་6ག་ཤོག་Oའི་l་¡ིས་གིས་བཀབ་དགོས།
• ཁ་དང་། l་6ག་བཀབ་པའི་རས་དང་། ཤོག་O་སོགས་བེད་Uོད་Jས་ཚར་¤ེས་གqག་པའམ།
ཡང་ན་བœ་དགོས།
• བེད་Uོད་Jས་ཟིན་པའི་ཤོག་Oའི་l་¡ིས་¢མས་སོ་སོའི་ཁང་མིག་ནང་བཞག་པའི་དམིགས་བསལ་འxིག་6ག་ཡོད་པའི་¨ིགས་lོད་
ནང་©ག་དགོས།
རང་Dིམ་ནས་ཐོན་དགོས་Pང་ཚT།
གGགས་པོ་བdག་དpད་Jེད་Fའམ་‹ན་པའི་སར་འ}ོ་དགོས་ཚT།
• འ0ོད་བ3ེན་ཁ་རས་xོན གལ་*ིད་ཁ་རས་མེད་ན། མི་གཞན་ནས་བར་ཐག་˜ང་མཐར་མི་„ར་ ༡་༥ ཞོག
• Pང་ན། རི་ལི་དང་བྷ་སེ་སོགས་ནང་འ}ོ་hའི་ཚབ། སོ་སོའ་ི མོ་„་དང་།
«ང་འཁོེར་བེད་Uོད་J་h་དང་«ང་ཐང་F་འ}ོ་
ཐབས། དེ་མིན་„ེག་སི་ལ་འ}ོ་ཐབས་J་h།
འ0ོད་བ3ེན་ཁ་རས་བེད་Uོད་གཏོང་3ངས་མ་ནོར་བ་Jེད་3ངས་‡ོར་•་€ བˆན་འདིར་[ོས། https://youtu.be/GNkQKutS8cg
•
ཁ་རས་མ་གོན་གོང་ལ་ལག་པ་•་དང་ཡི་ཙŸས་བœས་པའམ།་་གཉེན་འཇོམ་‹ན་•ས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།།
•
འ0ོད་བ3ེན་ཁ་རས་ཟབ་ཟབ་Jས་ནས་གོན་ཏེ་ཁ་དང་l་6ག་ཡག་པོ་བཀབ་ནས་གདོང་པར་ནན་པོ་འཇར་བ་Jེད་དགོས།
•
ཁ་རས་གོན་ཚར་བའི་¤ེས་ལ་ཁ་རས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་།
ཁ་རས་བེད་Uོད་Jས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ལག་པ་འཆང་བའི་¤ེས་
!་ངེས་པར་F་འŽས་Lག་དགོས། དཔེར་ན་ཁ་རས་འ£ད་པ་སོགས་†ི་¤ེས་ལ་ལག་པ་•་དང་ཡི་ཙŸས།་དེ་མིན་གཉེན་འཇོམ་‹ན་
•ས་བœ་དགོས།
•
འ0ོད་བ3ེན་ཁ་རས་མང་ཐར་•་ཚfད་བཞིའ་ི རིང་གོན་ཆོག
•
ལན་གཅིག་བེད་Uོད་J་hའི་ཁ་རས་¢མས་ཡང་བ“ར་བེད་Uོད་མ་Jེད།
•
ལན་གཅིག་བེད་Uོད་J་hའི་ཁ་རས་ཁ་ནས་འ£ད་མ་ཐག་•་གqགས།
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གལ་ཆེའ་ི ཉེན་གཡོལ་Jེད་”ོ་ཚང་མ་འzས་ཤོར་མེད་པར་ལག་ལེན་3ར་དགོས།།
•
ཆབ་ཆེན་དང་།‰ག་བད་•་སོགས་གོས་ཡོད་པའི་གས་¨ིགས་རིགས་གད་¨ིགས་གཞན་xི་མཉམ་F་མ་©གས་གོང་•ོན་ལ་དེའི་
རིགས་©གས་སའི་དམིགས་བསལ་འxིག་6ག་ཡོད་པའི་¨ིགས་lོད་ནང་©གས་¤ེས་གཞི་ནས་གད་¨ིགས་གཞན་xི་མཉམ་F་
གqག་དགོས།
•
ཉལ་‰ིའི་འ}མ་F་བཞག་པའི་ཅོག་ཙT་དང་།ཉལ་‰ིའི་¬ོམ།དེ་བཞིན་ཉལ་ཁང་གི་འཛŸན་ཆས་སོགས།ནད་འO་གོས་ཡོད་*ིད་པའི་
དངོས་པོའི་རིགས་ཚང་མ་གཉེན་འཇོམ་‹ན་•ས་ཉིན་[ར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
•
འŽས་ཁང་དང་།གསང་Uོད་བེད་Uོད་བཏང་¤ེས་དེ་དག་གི་དངོས་པོའ་ི ¡ི་ངོས་¢མས་གཉེན་འཇོམ་‹ན་•ས་གཙང་མ་བཟོ་
དགོས།
®་¯འི་ཕ་མ་ཚfར་‘ོབ་3ོན།
གལ་ཏེ་Dེད་རང་གི་®་¯་ནང་F་Gར་Iོད་འཇོག་དགོས་Pང་ན།
ཕ་མ་གཉིས་ནས་གཅིག་གིས་°་¯་དེ་ལ་[་dོག་Jས་ན་ཡག་
ཤོས་རེད། ®་¯་དེ་ཉལ་ཁང་གཅིག་གི་ནང་F་Gར་F་Iོད་དགོས་དང་མིདགོས་དང་།ཁ་རས་གོན་དགོས་དང་མི་དགོས་®་¯འི་ལོ་ཚད་
ལ་བ±ན་དགོས།
Dིམ་F་Gར་Iོད་Jེད་པའི་རིང་ལ་Uི་ཚfགས་ནང་མི་ཕན་yན་xི་འjེལ་བ་Jེད་¡ོགས།
• Dེད་རང་Gར་F་བIད་དགོས་ནའང་མི་ཕན་yན་xི་འjེལ་བ་J་h་དེ་གqག་བཞག་དགོས་དོན་མེད། ²་མzད་ནས།
Dེད་
རང་གི་ནང་མི་དང་། ངོ་ཤེས་པ་ཚfར་ཁ་པར་དང་། •་€ Lའི་མzན་Bེན་¢མས་བhད་འjེལ་བ་Jས་ནས་སོ་སོའི་ཉམས་kོང་
དང་། བསམ་yལ།
kོང་ཚfར་སོགས་ཕན་yན་བཤད་ན་ཆོག
• གལ་*ིད་དེ་འR་Jས་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའམ།
དེ་འR་J་hའི་ཐབས་ཤེས་མེད་ན།
«རོགས་རམ་ལག་པ་»ཟེར་
བའི་ཁ་པར་ཨང་}ངས་༡༤༣
ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་ཆོག
ཁ་པར་ཨང་}ངས་འདི་བhད་•་ཚfད་༢༤ཡི་རིང་ཉིན་
མཚན་[ོས་མེད། རིན་མེད། ‘ོབ་གསོ་དང་། ལམ་3ོན་Jེད་མཁན་ཡོད།
• •€་Lའི་བhད་ལམ་འདིའ་ི ཐོག་གནས་yལ་དེ་ལས་མང་བ་ལེན་h་ཡོད།www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch /
www.salutepsi.ch

Dིམ་F་Gར་Iོད་J་h་མཚམས་འཇོག་ནི།
•
Dེད་རང་ལ་ནད་འO་འགོས་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jས་¤ེས་ནད་འO་ཕོག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་Pང་ཙང་། uཱན་ཏོན་xི་
འjེལ་ཡོད་ལས་6ངས་ནས་Dེད་རང་ལ་འjེལ་བ་གནང་ནས་གནས་yལ་དང་ལམ་3ོིན་བཀའ་L་གནང་གི་རེད།
Uིར་
བཏང་Jས་ན། ནད་dགས་ཐོན་པ་ནས་བGང་3ེ་ཉིན་བ·འི་¤ེས་ལ་ནད་dགས་མེད་པ་ཆགས་ནས་•་ཚfད་༤༨་སོང་¤ེས་
མཚམས་འཇོག་Jས་ཆོག
•
Dེད་རང་ལ་ནད་འO་འགོས་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jས་¤ེས་ནད་འO་ཕོག་མེད་པ་གསལ་པོ་Pང་ཙང་ནད་dགས་¢མས་མེད་པ་
ཆགས་ནས་ཆ་ཚfད་༢༤སོང་¤ེས་Dིམ་F་Gར་Iོད་J་h་མཚམས་འཇོག་Jས་ཆོག
•
Dེད་རང་ལ་ནད་འO་འགོས་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jེད་F་བ·ག་མེད་ན། ནད་dགས་ཐོན་པ་ནས་བGང་•་ཚfད་༤༨་†ི་¤ེས་
ལ་ཉིན་བ·འི་རེང་ནད་dགས་Pང་མེད་ན་Dིམ་F་Gར་Iོད་J་h་མཚམས་འཇོག་Jས་ཆོག
ཡིན་ནའང་གལ་*ིད་་eོ་Oར་
F་iེས་jོ་བ་kོང་h་དང་lས་Rི་མ་lོམ་hའི་mས་པ་བnག་པ་སོགས་Pང་ཡོད་ན།་iེས་jོ་བ་kོང་h་དང་lས་Rི་མ་lོམ་hའི་
mས་པ་རང་འཇགས་མ་ཡོང་བར་F་ད་Fང་འགོར་*ིད་པས།Dིམ་F་Gར་Iོད་J་h་དེ་iེས་jོ་བ་kོང་h་དང་lས་Rི་མ་lོམ་hའི་
mས་པ་རང་འཇགས་མ་ཡོང་གོང་ནས་མཚམས་འཇོག་Jས་ན་འ}ིགས།
DིམF་Gར་Iོད་J་h་མཚམས་འཇོག་Jས་པའི་¤ེས་!།
• ¤ེས་!འང་²་མzད་ནས་འ0ོད་བ3ེན་དང་། J་Uོད་Jེད་”ོ་¢མས་།»ང་ཚfས་¹ང་“ོབ་Jེད་3ངས» ཞེས་པའི་•་º L་
www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns

གཞིར་བGང་ལག་ལེན་3ར་དགོས།
Dེད་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་¢མས་དང་།

ནང་མིས་ག་རེ་Jེད་དགོས་རེད་དམ།
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•

•

Dེད་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ནང་མི་ནས་རང་སོ་སོར་ནད་འO་འགོས་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jས་པའི་rབ་འjས་མ་ཐོན་བར་
F། ²་མzད་ནས་སོ་སོའི་གGགས་པོའི་གནས་3ངས་ལ་བdག་ཞིབ་J་h་དང་། འ0ོད་བ3ེན་དང་། J་Uོད་Jེད་”ོ་
¢མས་།»ང་ཚfས་¹ང་“ོབ་Jེད་3ངས» ཞེས་པའི་•་º L་ www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns
གཞིར་བGང་ལག་ལེན་3ར་དགོས། གལ་*ིད་ནད་dགས་ཐོན་ན་Gར་Iོད་Jེད་དགོས། མ་ཟད་BAG-Websiteབhད་
Coronavirus-Checkཀོ་རོM་བdག་དpད་Jས་ནས། ནད་འO་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jེད་F་བ·གGར་Iོད་བཀའ་Lའི་
ནང་ཡོད་པའི་བཀའ་L་དང་ལམ་3ོན་¢མས་ལག་ལེན་བ3ར་དགོས།
གཞན་ཡང་»་Iེ་མངའ་Iེའི་ (Kanton Waadt) R་L་ https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ཐོག་‡ད་
རིགས་ གཞན་བLད་ནང་ཏོག་དJིབས་ནད་Fག་དpད་བཤེར་zབ་†ི་རེད།
Dེད་རང་ལ་ནད་འO་འགོས་ཡོད་མེད་བdག་དpད་Jས་¤ེས་ནད་འO་ཕོག་ཡོད་པ་གསལ་པོ་Pང་ཡོད་ན།uཱན་ཏོན་xི་ འjེལ་
ཡོད་ལས་6ངས་དང་མཉམ་F་Dེད་རང་ལ་འjེལ་འRིས་དམ་པོ་Pང་བའི་མི་¢མས་ངོས་བGང་ཐབས་Jེད་†ི་རེད།མི་དེ་ཚf་ནི་Dེད་
རང་ལ་ནད་dགས་མ་ཕོག་གོང་ནས་•་ཚfད་༤༨་རིང་Dེད་རང་དང་Lང་ཐག་མེ་„ར་ ༡་༥ ལས་˜ང་བ་དང་‡ར་མ་༡༥་

ལས་hན་རིང་བའི་རིང་¹ང་“ོབ་མེད་པར་མཉམ་F་བIདཡོད་པ་དེ་ཚf་ཡིན། མི་དེ་ཚfར་Gར་འགོག་J་hའི་
བཀའ་L་འJོར་གི་རེད།
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