ད་སི་ག ང་གི་ནང་ ིད་ ན་ཁང་། EDI

འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས། BAG

COVID-19 ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་ སི ་ ནེ ་པས་ མི ་ ་ཁེར་བཀག་ (Isolation) དེ ་དགོས་པའི་ལམ་ ནོ །
༢༠༢༠ ་ི ་ ༡༢ ཚས་ ༨ ནས་བ ང་ ་འཛན་དགོས་ །

ལམ་ ནོ ་འདིས་གལ་ དི ་ དེ ་རང་ལ་ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་ནད་འ ས་ ནེ ་པས་ནད་གཞི་ ག་པོ་ཕོག་
པའམ། ཏོག་ད བི ས་ནད་འ ས་ཟིན་ གས་ཐོན་ན་ལག་ལེན་ཇི་བ ར་དགོས་པའི་གསལ་བཤད་བཀོད་ཡོད།
ད གས་ལམ་ལ་གཉན་ཁ་ ག་པོ་ཕོག་པའི་1ནད་ གས་སམ།
ཡང་ན་ ོ་ ར་ ་ ེས་ ོ་བ་ ོང་ འམ་ ས་ ི་མ་ མོ ་ འི་ ས་པ་
བ ག་པ་ ང་ཚ། མི་གཞན་ལ་མི་འགོ་བའི་ཆེད་ ་ལམ་སེང་རང་ ིམ་ ་ཁེར་ ང་ དོ ་དགོས་ཤིང་། མ་ཟད་འ ལ་ ་ ེད་རང་གིས་
ནད་འ ་ཕོག་ཡོད་མེད་བ ག་ད ད་ ེད་ ་བ ག་དགོས།
ལམ་ ོན་བཀའ་ ་འདིས་ནད་འ ་མི་གཞན་པར་མ་འགོ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཇི་ ར་ ེད་དགོས་པ་ ོན་ ི་ཡོད། ཏོག་
ད ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་ ོར་གནས་ ལ་དགོས་ངེས་ཁག་ ད་སིའི་འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས་ནང་འ ེམ་ ེལ་
གནང་བའི་ ་ འི་ནང་གསལ་ཡོད། http://www.bag.admin.ch/novel-coronavirus གཞན་ཡང་
www.bag-coronavirus.ch ་ འི་ནང་ ོག་བ ན་ Erklärvideo ཞེས་པའི་བ ད་ནས་ ར་བཀག་གིས་
ོད་ ངས་ ོར་བ ་ ་ཡོད།

ཏོག་ད ིབས་ནང་འ ་གསར་པ།
(ད ིན་ ད་ནང་)

དེ ་རང་ལ་ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་ད ད་འ ས་ཐོན་ན། འ ེལ་ཡོད་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ེད་དང་འ ེལ་བ་ ེད་
ནས་གནས་ ལ་གསལ་བཤད་དང་ལམ་ ོན་གནང་གི་རེད།
དོ་ ང་ དེ ་དགོས་པར། ད་ འི་གནས་ ངས་འོག་ ་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ས་ཐོག་འ ེལ་བ་གནང་ བ་ ལ་ཡང་། ེད་
རང་ནས་སོ་སའི་ཉེ་འ ིས་ཆེ་བའི་མི་ཚར་རང་ཉིད་ ི་ནད་གཞིའི་ ོར་འ ེལ་བ་ ེད་དགོས་ལ། འདིའི་ རོ ་གཤམ་ ་ << དེ ་རང་གི་
ཉེ་འ སི ་ཅན་དང་ནང་མིས་ག་རེ་ དེ ་དགོས་སམ།>> ཞེས་པའི་དོན་ཚན་ཐོག་གནས་ ལ་བཀོད་ཡོད།
ཁེར་བཀག་གི་ ས་ ན།
ཁེར་བཀག་གི་ ས་ ན་ནི་ནད་འ ་བ ག་ད ད་ ས་འ ས་ལ་རག་ ས་པ་ཡིན།
 ེད་རང་གིས་བ ག་ད ད་ ེད་ ་བ ག་ནས་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་ད ད་འ ས་ཐོན་ཡོད། དངོས་འ ེལ་ ས་ན་ནད་
གས་ཡལ་ནས་ ་ཚད་ ༤༨ ེས་ལ་རང་ ིམ་ ་ ར་བཀག་གི་ ས་ ན་ ོགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ནད་ གས་ཐོག་མར་
ཐོན་ནས་ཉིན་ཞག་ ༡༠ སོང་དགོས་པ་ཡིན།
 ེད་རང་གིས་བ ག་ད ད་ ེད་ ་བ ག་ནས་ནད་འ ས་ཟིན་མེད་པའི་ད ད་འ ས་ཐོན་ཡོད། དེ་ ར་ན་ནད་ གས་
ཡལ་ནས་ ་ཚད་ ༢༤ ེས་ལ་ཁེར་བཀག་གི་ ས་ ན་ ོགས་པ་ཡིན།
 ེད་རང་གིས་བ ག་ད ད་ ས་མེད་ན། ནད་ གས་ཡལ་ནས་ ་ཚད་ ༤༨ ེས་ལ་རང་ ིམ་ ་ཁེར་བཀག་གི་ ས་ ན་
ོགས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ནད་ གས་ཐོག་མར་ཐོན་ནས་ཉིན་ཞག་ ༡༠ སོང་བ་དགོས།
 བ ག་ད ད་ ེད་ བས་ ེད་རང་ལ་ནད་ གས་གང་ཡང་མེད་ན། བ ག་ད ད་ཚར་ནས་ཉིན་ཞག་ ༡༠ ེས་ལ་ཁེར་
བཀག་གི་ ས་ ན་ ོགས་པ་ཡིན།

1

དཔེར་ན། ོ་ གཔ། མིད་པ་ན་བ། ཚ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་ ང་གིས་ད གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བ། ཚ་ནད་ ི་་འཚར་བ་དང་། ཤ་ ས་ ་ི ན་ ག

ི་མ་ ོམ་པ་དང་རོ་ ོང་བའི་འཚར་བ་ ིར་སོན་པ་དང་། ོ་ཡང་མོ་རིགས་གཙང་ ག་འ ོ་ ར་འགོར་ ན་རིང་ཙམ་ཡོང་། དེར་
བ ེན་ནད་ གས་དེ་རིགས་ ( ི་རོའི་ ོང་འཚར་བ ག་པ་དང་ ོ་ཡང་མོ་བ བ་པ་) ཁེར་བཀག་གི་ ས་ ན་བ ལ་ནས་གནས་ནའང་།
ཁེར་བཀག་ལས་ ོལ་ཆོག
རང་གི་ ས་པོའ་ི གནས་འབབ་ལ་ ་ཞིབ་ ་ །
 གལ་ ིད་ ེད་རང་ག གས་ཁམས་མ་བདེ་བའི་ ེན་ ིས་སེམས་ ལ་ཡོད་པའམ། གཤམ་གསལ་ཉེན་ གས་གང་ ང་ཡོད་ཚ།
ངེས་པར་ ་ ན་པར་ཁ་པར་བཏང་ནས། ཁོང་གི་ལམ་ ོན་གཞིར་བ ང་ ེད་དགོས།
o ཉིན་མ་ཁ་ཤས་རིང་ ན་མ་ཆད་པར་ཚ་བ་འབར་བ།
o ཉིན་མ་ཁ་ཤས་རིང་ ན་མ་ཆད་པར་ག གས་པོའི་ ས་ གས་ཉམས་འཚར་ ང་བ།
o ད གས་གཏོང་ལེན་ ི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ།
o
ང་ཁོག་བ མ་པའི་འཚར་བའམ། ང་ཁོག་ལ་ན་ ག་ ག་པ།
o དེ་ ་མེད་པའི་སེམས་འ ག་ ང་།
o མ ་ཏོའམ། གདོང་པ་ ོ་ ག་ ག་ཆགས་པ།
དེ ་རང་གཅིག་ ར་ དོ ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།
 བཟའ་བཅའ་དང་། ན་སོགས་མེད་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས། རང་གི་ནང་མིའམ། ངོ་ཤེས་པ། ོ་འ མ་བར་
དགོས་མཁོ་ ེལ་མངགས་ ེད་དགོས།
གལ་ དི ་མི་གཞན་པའི་མཉམ་ ་ནང་གཅིག་ ་ དོ ་ཡོད་ན།

ེད་རང་ལོགས་དགར་ཁང་མིག་གཅིག་ནང་ ོ་བ བ་ནས་ ོད་པ་དང་། ཁ་ལག་ ང་ཉལ་ཁང་ ་ཟ་དགོས། མ་ཟད་ཁང་མིག་
ནང་ ན་ཆགས་ ་ ང་བསང་གཏོང་དགོས།

མི་གཞན་དང་ ག་ ་དང་འ ེལ་བ་ ེད་ ་ ་བ་ནས་ ོང་ཞིང་། དོན་མེད་ཉལ་ཁང་ནས་ཐོན་མི་ ང་།

གལ་ ིད་ཁང་མིག་དེ་ནས་ ིར་ཐོན་དགོས་ཚ། འ ོད་བ ེན་ ི་གདོང་ཁེབས་ ོན་ཞིང་མི་གཞན་དང་ཐག་ ང་ ང་མཐར་
མི་ཊར་ ༡་༥ འཇོག་དགོས།

རང་གིས་གཅེས་ཉར་ ས་པའི་ ི་དང་ཞི་མི་སོགས་དང་འ ེལ་བ་མེད་པ་ ེད་དགོས།

སོ་སོའི་ ས་ཁང་ ར་ ་བེད་ ོད་ ོས། དེ་འ ་ ་ཐབས་མེད་ན། ི་པའི་ ས་ཁང་ནང་གི་ ས་གཞོང་དང་ ས་ཆར།
གསང་ ོད་སོགས་བེད་ ོད་ ས་མ་ཐག་ ། གཉན་འཇོམས་ ན་ ས་བ ་དགོས།

ེར་མ་དང་། ཕོར་པ། ར་མ། དཀར་ཡོལ་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མི་ ་བ་མ་ཟད། དེ་དག་དཀར་ ེར་
ས་འཁོར་ནང་ངམ། ་དང་། ཡི་ཙ་ཡག་པོ་བ བས་ནས་བ ་དགོས།
 ཨར་ཅོ་དང་། ཉལ་རས་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མ་ ེད།
 བཟའ་བཅའ་དང་། ན་སོགས་མེད་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས། རང་གི་ནང་མིའམ། ངོ་ཤེས་པ། ོ་འ མ་བར་
དགོས་མཁོ་ ེལ་མངགས་ ེད་དགོས།
ན་གཏན་ ་ལག་པ་ ས།2

ེད་རང་དང་། ེད་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ལག་པ་ ར་མ་ ༢༠ རིང་ཡི་ཙ་ཡག་པོ་ གས་ནས་བ ་དགོས།
གལ་ ིད་ ་དང་ཡི་ཙ་རག་ཐབས་མེད་ན། ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་ འི་གཉན་འགོག་ ན་ ས་ལག་པ་གང་ཚང་ མ་པོ་མ་ཆགས་
བར་ ར་དགོས། ལག་པ་བཙག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ན། ངེས་པར་ ་ ་དང་ཡི་ཙས་བ ་དགོས།

ག་པར་ ་ཁ་ལག་མ་བཟོ་གོང་དང་བཟོས་པའི་ ེས། ཁ་ལག་མ་ཟ་གོང་དང་ཟས་པའི་ ེས། གསང་ ོད་ལ་ ིན་པའི་ ེས་ལ་
ལག་པ་བ ་དགོས་ཤིང་། མ་ཟད་ལག་པ་བཙག་པ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ན་ངེས་པར་བ ་དགོས།
2

ལག་པ་བ ་ ངས་ ོར་བ ན། «Richtiges Händewaschen»: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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་ོ དང་ཧབ་ དི ་ ག་ བས་ཁ་བཀབ་དགོས།

ོ་དང་ཧབ་ ིད་ ག་ བས། ཁ་དང་ ་ ག་ཤོག་ འི་ ་ ིས་གིས་བཀབ་དགོས།
 ཁ་དང་ ་ ག་བཀབ་པའི་རས་དང་། ཤོག་ ་སོགས་བེད་ ོད་ ས་ཚར་ ེས་ག ག་པའམ། ཡང་ན་བ ་དགོས།
 བེད་ ོད་ ས་ཟིན་པའི་ཤོག་ འི་ ་ ིས་ མས་སོ་སོའི་ཁང་མིག་ནང་བཞག་པའི་དམིགས་བསལ་འ ིག་ ག་ཡོད་པའི་
ིགས་ ོད་ནང་ གས་དགོས།
རང་ མི ་ནས་ རི ་ཐོན་དགོས་ ང་ཚ། (ནད་ཡམས་བ ག་ད ད་ ེད་ འམ་ ན་པར་བ ེན་ག གས་དགོས་ཚ།)
 འ ོད་བ ེན་ ི་གདོང་ཁེབས་ ོན་དགོས། གལ་ ིད་ཁ་རས་མེད་ན། གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ད གས་གཏོང་ལེན་ཆེས་དཀའ་
བའི་ནད་གཞི་ཡོད་ན་རས་ ིས་བཟོས་པའི་གདོང་ཁེབས་ ོན་ ་མེད།
 རང་ ིམ་ནས་ ིར་མ་ཐོན་གོང་ལག་པ་འ ས་པའམ་གཉན་འགོག་ ན་ ས་ལེགས་པར་ གས།

ི་མང་འ ལ་འཁོར་ལས་གཡོལ་ཐབས་བ ིས། འ ོས་བ ེན་གནས་འབབ་ ིས་ ོག་ན་སོ་སོའི་མོ་ ་དང་། ང་འཁོེར་
བེད་ ོད་ ་ ་དང་ ང་ཐང་ ་འ ་ོ ཐབས། དེ་མིན་ ེག་སི་ ས་ཏེ་འ ོ་ཐབས་ ོས།
འ དོ ་བ ནེ ་ ་ི གདོང་ཁེབས་ལེགས་པར་ ནོ ་ ངས།

གདོང་ཁེབས་མ་ ོན་གོང་ལག་པ་ ་དང་ཡི་ཙས་བ ས་པའམ།གཉན་འགོག་ ན་ ས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

འ ོད་བ ེན་གདོང་ཁེབས་གཟབ་གཟབ་ ིས་ ོན་ཏེ་ཁ་དང་ ་ ག་ཡག་པོ་བཀབ་ནས་གདོང་པར་ནན་པོ་
ར་བ་ ེད་དགོས།

གདོང་ཁེབས་ ོན་ཚར་བའི་ ེས་ལ་ཁ་རས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་། གདོང་ཁེབས་བེད་ ོད་ ས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་
ལག་པ་འཆང་བའི་ ེས་ ་ངེས་པར་ ་འ ས་ ག་དགོས། དཔེར་ན་གདོང་ཁེབས་འ ད་པ་སོགས་ ི་ ེས་ལ་
ལག་པ་ ་དང་ཡི་ཙས་འ ས་པའམ། གཉན་འགོག་ ན་ ས་ ིས་དགོས།

འ ོད་བ ེན་གདོང་ཁེབས་མང་མཐར་ ་ཚད་ ༤ རིང་ ོན་ཆོག

གདོང་ཁེབས་བེད་ ོད་ ེད་ ོགས་ ོར་ཞིབ་ ་ ་ འི་འདིར་ ོས། www.bag.admin.ch/masks

གདོང་ཁེབས།
ད ིན་ ད་ནང་

གལ་ཆེའ་ི ཉེན་གཡོལ་ དེ ་ ་ོ ཚང་མ་འ ས་ཤོར་མེད་པར་ལག་ལེན་བ ར་དགོས།

ཆབ་ཆེན་དང་ ག བད་ ་སོགས་འགོས་པའི་གད་ ིགས་རིགས་གད་ ིགས་གཞན་ ི་མཉམ་ ་མ་ གས་གོང་། ོན་ལ་དེའི་
རིགས་ གས་སའི་དམིགས་བསལ་འ ིག་ ག་གི་ ིགས་ ོད་ནང་ གས་ ེས་གཞི་ནས་གད་ ིགས་ ིངས་མཉམ་ ་ག ག་དགོས།

ཉལ་ ིའི་འ མ་ ་བཞག་པའི་ཅོག་ཙ་དང་། ཉལ་ ིའི་ ོམ། དེ་བཞིན་ཉལ་ཁང་གི་འཛན་ཆས་སོགས་ནད་འ ་འགོས་ཡོད་
ིད་པའི་དངོས་པོའི་རིགས་ཚང་མ་གཉན་འཇོམས་ ན་ ས་ཉིན་ ར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
་ ་དང་ཕ་མའི་ཁེར་བཀག
 གཞི་ ང་ནས་ ་ ་དང་ཕ་མ་ཚར་ཡང་རང་ ིམ་ ་ཁེར་བཀག་གི་ ིག་ལམ་དེ་ ་འཛན་དགོས་པ་ཡིན།
 ཁེར་བཀག་གི་རིང་དེར་ ་ ས་རང་གི་ནང་མི་ལས་གཞན་པའི་མི་མཉམ་ ་འ ེལ་འ ིས་མི་ཆོག
 གལ་ཏེ་ ་ ་ ང་པ་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ཚ། ིམ་ཚང་གཅིག་ནང་གནས་པའི་ནང་མི་གཞན་དང་ཇི་ བ་ ིས་
འ ེལ་འ ིས་ ོང་ཐབས་ ེད་དགོས། དེ་ཡང་ ་ འི་ལོ་ཚད་ལ་རག་ ས་ཤིང་། ག་པར་ ་ ་ ་ལོ་ན་ ་བའི་དགོས་
མཁོ་ལ་བ ན་དགོས་ ་རེད།
 གལ་ཏེ་ཕ་མ་གང་ ང་ཞིག་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ན། ཕ་མ་གཞན་པ་དེས་ ་ ་འཚ་ ོང་གི་འགན་ ར་ལེན་དགོས་
ཐོག ་ འི་འ ེལ་མ ད་པའང་དེ་ཡིན་དགོས།
གལ་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་ཆར་ཁེར་བཀག་ནང་ཡོད་ཅིང་ ་ ་དེ་མེད་ན། ་ ངོ ་ ེད་ ོགས་དེ་ ་ འི་ལོ་ཚད་ལ་བ ན་དགོས་པ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ ི་ནས་ ་ ་ ་ ོང་གོ་ ིག་ ེད་མ་ བ་པའམ། ་ ་རང་ཉིད་ སི ་ཉིན་རེའི་ ེད་ ོ་ མས་རང་མགོ་མི་ཐོན་ཚ། ཕ་མ་
མཉམ་ ་ཁེར་བཀག་ནང་ གས་ འི་བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས།

3/5

རང་ མི ་ ་ཁེར་བཀག་ དོ ་རིང་ལ་ ་ི ཚགས་ནང་མི་ཕན་ ན་ ་ི འ ལེ ་འ སི ་ དེ ་ གོ ས།

ེད་རང་ཁེར་བཀག་ནང་ ོད་རིང་མི་ཕན་ ན་ ི་འ ེལ་བ་ ོང་དགོས་དོན་མེད། ་མ ད་ནས་སོ་
སོའི་ནང་མི་དང་། ངོ་ཤེས་པ་ཚར་ཁ་པར་དང་། ་ འི་མ ན་ ེན་བ ད་འ ེལ་བ་ ས་ནས་སོ་
སོའི་ཉམས་ ོང་དང་། བསམ་ ལ། ོང་ཚར་སོགས་ཕན་ ན་བཤད་ན་ཆོག
 གལ་ ིད་དེ་འ ་ ས་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའམ། དེ་འ ་ ་ འི་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་འདིའི་
བ ད་ ་ཚད་ ༢༤ རིང་ཉིན་མཚན་ ོས་མེད། རིན་མེད་ ོབ་གསོ་དང་ལམ་ ོན་ ེད་མཁན་ཡོད།

་ འི་བ ད་ལམ་འདིའི་ཐོག་གནས་ ལ་དེ་ལས་མང་བ་ལེན་ ་ཡོད། www.dureschnufe.ch /

Dureschnufe
(ད ིན་ ད་ནང་)

www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch

རང་ མི ་ ་ཁེར་བཀག་ དོ ་ ་མཚམས་འཇོག་པའི་ སེ ་ །

ེས་ འང་ ་མ ད་ནས་གཙང་འ ོད་ ོད་ལམ་བ ེན་ ོགས་ མས་ »ང་ཚས་ ང་ ོབ་འདི་ ར་ ེད།»
ཅེས་པའི་ ་ ་ www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns གཞིར་བ ང་ལག་ལེན་ ར་དགོས།
གཙང་འ ོས་ ོད་ལམ་བ ེན་
ོགས། (ད ིན་ ད་ནང་)

དེ ་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་དང་། ནང་མིས་ག་རེ་ དེ ་དགོས་སམ། ?

ེད་རང་ལ་ནད་འ ་འགོས་ཡོད་མེད་བ ག་ད ད་ ས་པའི་ བ་འ ས་མ་ཐོན་བར་ ། ེད་རང་གི་
ངོ་ཤེས་པ་དང་། ནང་མི་ཚས་ ་མ ད་ནས་སོ་སོའི་ག གས་པོའི་གནས་ ངས་ལ་བ ་ཞིབ་ ་ ་དང་།
གཙང་ ་འ ོད་བ ེན་དང་། ོད་ལམ་ ིག་ ོད་ ེད་ ོ་ མས་། »ང་ཚས་ ང་ ོབ་འདི་ ར་ ེད།»
ཅེསས་པའི་ ་ ་ www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns གཞིར་བ ང་ལག་ལེན་ ཏོག་ད ིབས་ད ད་བཤེར།
(ད ིན་ ད་ནང་།)
ར་དགོས། གལ་ ིད་ ེད་རང་ལ་ནད་ གས་ཐོན་ན་ཁོང་ མས་རང་ ིམ་ ་ཁེར་བཀག་གིས་
ོད་དགོས་ཤིང་། ད་སིའི་འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས་ ི་ ་ འི་ཐོག ཏོག་ད ིབས་ ི་ད ད་བཤེར་
(Coronavirus-Check) ས་ནས། དགོས་ངེས་ལ་གཞིགས་ཏེ་ནད་འ ་ཡོད་མེད་བ ག་ད ད་(Test) ེད་ ་
བ ག་ནས་ཁེར་བཀག་གི་ལམ་ ོན་བཞིན་ལག་ལེན་བ ར་དགོས།


གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་ད ད་འ ས་ཐོན་ཡོད་ན། འ ེལ་ཡོད་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ེད་དང་
འ ེལ་བ་ ེད་དེ་ ེད་རང་གི་འ ེལ་འ ིས་ཆེས་ཉེ་བའི་གང་ཟག་ཚ་ངོ་ གས་འཚལ་ནས་ ར་བཀག་ནང་ ོད་དགོས་ ་
རེད། གལ་ཏེ་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ས་ཐོག་འ ེལ་བ་གནང་མ་ བ་འཚམས། ེད་རང་ནས་སོ་སའི་ཉེ་འ ིས་
ཆེ་བའི་མི་ཚར་རང་ཉིད་ ི་ནད་གཞིའི་ ོར་འ ེལ་བ་ ེད་དགོས།

་ལ་གནས་ ལ་བ ་ལན་ དོ ་དགོས་སམ། ?

ེད་རང་ལ་ནད་འ ་འགོས་པའི་ནད་ གས་མ་ཐོན་པའི་ཉིན་མ་ ༢ ོན་ལ་ ་དང་འ ེལ་འ ིས་ཉེ་པོ་
ང་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་བ ་ལན་ ེད་དགོས། ེད་རང་གིས་ནད་ གས་མ་ཕོག་གོང་ ་ཚད་ ༤༨ ནང་
ན་ཁོང་ཚ་དང་ ང་ཐག་མེ་ ར་ ༡་༥ ལས་ ང་བ་དང་ ར་མ་ ༡༥ ལས་ ན་རིང་བའི་རིང་ ང་ ོབ་
མེད་པར་མཉམ་ ་འ ེལ་འ ིས་ ང་བ་དེ་ཚ་ཡིན། ཁོང་ཚས་རང་ ིམ་ ་ ར་འགོག་ (Quarantäne)
ནང་ ོད་ འི་ལམ་ ོན་བཞིན་བ ི་ ང་ ེད་དགོས། (www.bag.admin.ch/isolation-und-

ར་འགོག་ལམ་ ོན།
(ད ིན་ ད་ནང་།)

quarantaene)

 གོང་གསལ་ ་ ་(www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene) ནང་ནད་འ ས་འགོས་པའི་མི་དང་འ ེལ་
འ ིས་ ང་བས་ལག་ལེན་བ ེན་ ོགས་«Vorgehen bei Kontakt mit einer infizierten Person» ཞེས་པའི་ནང་
ེད་རང་དང་ ེད་རང་གི་འ ེལ་འ ིས་ཚས་གནས་ ལ་ ས་པ་བ ་ ་ཡོད།
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དེ ་རང་དང་འ ེལ་འ ིས་ ང་བ་ལ་བ ེན་ནས་ ེད་རང་གི་ངོ་ཤེས་པ་ཚ་རང་ ིམ་ ་ ར་འགོག་ནང་
ོད་དགོས་ ང་བ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚར་འཚ་ ེན་ལས་ཀ་ཆད་པའི་ ན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེའི་
ོར་གནས་ ལ་ཞིབ་ ་ ད་སི་ག ང་གི་ ི་ཚགས་གོད་ཆག་ཉེན་ ང་ལས་ ངས་ (Bundesamt für
Sozialversicherung-BSV) ི་ ་ ར་ ོས།

BSV
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