སུད་སི་གཞུང་གི་ནང་སིད་ལྷན་ཁང་། EDI

འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས། BAG

COVID-19 ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱིས་རྟེན་པས་ཁིམ་དུ་ཁེར་བཀག་ (Isolation) བྟེད་དགོས་པའྱི་ལམ་སོན།
༢༠༢༡ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ནས་བཟུང་རྩ་འཛིན་དགོས་རྒྱུ།

ལམ་སོན་འདྱིས་གལ་སྱིད་ཁྟེད་རང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའྱི་ནད་འབུས་རེན་པས་ནད་གཞྱི་དྲག་པྲོ་ཕྲོག་
དང་། ཡང་ན། ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་རྟགས་ཐོན་ན་ལག་ལེན་ཇྱི་བསར་དགོས་པའྱི་གསལ་བཤད་བཀོད་ཡོད།
དབུགས་ལམ་ལ་གཉན་ཁ་དྲག་པོ་ཕོག་པའི་1ནད་རྟགས་སམ།
ཡང་ན་གྲོ་བུར་དུ་ལྟེས་བྲོ་བ་མྲོང་རྒྱུའམ་སྣས་དྲི་མ་སྣྲོམ་རྒྱུའི་ནུས་པ་
བརླག་པ་བྱུང་ཚེ། མི་གཞན་ལ་མི་འགྲོ་བའི་ཆྟེད་དུ་ལམ་སྟེང་རང་ཁིམ་དུ་ཁེར་རང་སོད་དགྲོས་ཤྱིང་། མ་ཟད་འཕྲལ་དུ་ཁྟེད་རང་གྱིས་
ནད་འབུ་ཕྲོག་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་དུ་བཅུག་དགྲོས།
ལམ་སྲོན་བཀའ་རྒྱ་འདྱིས་ནད་འབུ་མི་གཞན་པར་མ་འགྲོ་བའི་ཐབས་ཤྟེས་ཇི་ལྟར་བྟེད་དགྲོས་པ་སོན་གྱི་ཡོད། ཏོག་
དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའྱི་སོར་གནས་ཚུལ་དགོས་ངེས་ཁག་སུད་སྱིའྱི་འཕྲོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ནང་འགེམ་སེལ་
གནང་བའྱི་ད་ྲྭ རྒྱའྱི་ནང་གསལ་ཡོད། www.bag.admin.ch/coronavirus-de གཞན་ཡང་ www.bagcoronavirus.ch དྲ་རྒྱའྱི་ནང་གོག་བརྙན་ Erklärvideo ཞེས་པའྱི་བརྒྱུད་ནས་ཟུར་བཀག་གྱིས་སྲོད་སངས་
སྲོར་བལྟ་རྒྱུ་ཡྲོད།
ཁེད་རང་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་དཔྱད་འབྲས་ཐོན་ན། འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁེད་དང་འབྲེལ་བ་བེད་
ནས་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་དང་ལམ་སོན་གནང་གྱི་རེད།
དོ་སྣང་བེད་དགོས་པར། ད་ལྟའྱི་གནས་སངས་འོག་ཏུ་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་ཐུབ་བྲལ་ཡང་། ཁེད་
རང་ནས་སོ་སའྱི་ཉེ་འདྲྱིས་ཆེ་བའྱི་མྱི་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སོར་འབྲེལ་བ་བེད་དགོས་ལ། འདྱིའ་ྱི སོར་གཤམ་དུ་ <<ཁེད་རང་གྱི་
ཉེ་འདྲྱིས་ཅན་དང་ནང་མྱིས་ག་རེ་བེད་དགོས་སམ།>> ཞེས་པའྱི་དོན་ཚན་ཐོག་གནས་ཚུལ་བཀོད་ཡོད།
ཁེར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན།
ཁེར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་ནྱི་ནད་འབུ་བརྟག་དཔྱད་བས་འབྲས་ལ་རག་ལུས་པ་ཡྱིན།
 ཁེད་རང་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བེད་དུ་བཅུག་ནས་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་དཔྱད་འབྲས་ཐོན་ཡོད། དངོས་འབྲེལ་བས་ན་ནད་
རྟགས་ཡལ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ རེས་ལ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ནད་རྟགས་ཐོག་མར་
ཐོན་ནས་ཉྱིན་ཞག་ ༡༠ སོང་དགོས་པ་ཡྱིན།
 ཁེད་རང་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བེད་དུ་བཅུག་ནས་ནད་འབུས་ཟྱིན་མེད་པའྱི་དཔྱད་འབྲས་ཐོན་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་ནད་རྟགས་
ཡལ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རེས་ལ་ཁེར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་པ་ཡྱིན།
 ཁེད་རང་གྱིས་བརྟག་དཔྱད་བས་མེད་ན། ནད་རྟགས་ཡལ་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ རེས་ལ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཁེར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་
རོགས་པ་ཡྱིན། དེ་ཡང་ནད་རྟགས་ཐོག་མར་ཐོན་ནས་ཉྱིན་ཞག་ ༡༠ སོང་བ་དགོས།
 བརྟག་དཔྱད་བེད་སབས་ཁེད་རང་ལ་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མེད་ན། བརྟག་དཔྱད་ཚར་ནས་ཉྱིན་ཞག་ ༡༠ རེས་ལ་ཁེར་
བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་རོགས་པ་ཡྱིན།
གོ་ཡང་མོ་དང་དྲྱི་རོའྱི་མོང་འཚོར་ཙམ་གྱི་ནད་རྟགས་ལས་མེད་ན། ཉྱིན་ ༡༠ རེས་སུ་ཁེར་བཀག་ལས་གོལ་ཆོག དྲྱི་མ་དང་རོ་ཡྱི་མོང་
འཚོར་སོར་ཆུད་ཡོང་བར་དུས་འགོར་རྱིང་ཙམ་ཡོང་གྱི་རེད།
1

དཔེར་ན། གོ་རྒྱགཔ། མིད་པ་ན་བ། ཚ་བ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་རུང་གྱིས་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བ། ཚ་ནད་ཀྱི་་འཚོར་བ་དང་། ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་ན་ཟུག

རང་གྱི་ལུས་པོའ་ྱི གནས་འབབ་ལ་ལྟ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ།
 གལ་སྱིད་ཁྟེད་རང་གཟུགས་ཁམས་མ་བདྟེ་བའི་རྟེན་གིས་སྟེམས་ཁྲལ་ཡྲོད་པའམ། གཤམ་གསལ་ཉྟེན་རྟགས་གང་རུང་ཡྲོད་ཚེ།
ངེས་པར་དུ་སྨན་པར་ཁ་པར་བཏང་ནས། ཁོང་གྱི་ལམ་སོན་གཞྱིར་བཟུང་བེད་དགོས།
o ཉིན་མ་ཁ་ཤས་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཚ་བ་འབར་བ།
o ཉིན་མ་ཁ་ཤས་རིང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་གཟུགས་པྲོའི་ནུས་ཤུགས་ཉམས་འཚོར་བྱུང་བ།
o དབུགས་གཏོང་ལེན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ།
o བང་ཁྲོག་བསམ་པའྱི་འཚོར་བའམ། བང་ཁྲོག་ལ་ན་ཟུག་རྒྱག་པ།
o དྟེ་སྔ་མྟེད་པའི་སྟེམས་འཁྲུག་སྣང་།
o མཆུ་ཏྲོའམ། གདྲོང་པ་སྔྲོ་ལྷག་ལྷག་ཆགས་པ།
ཁེད་རང་གཅྱིག་པུར་སོད་མཁན་ཞྱིག་ཡྱིན་ན།
 བཟའ་བཅའ་དང་། སྨན་སོགས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དགོས་མཁོའྱི་རྱིགས། རང་གྱི་ནང་མྱིའམ། ངོ་ཤེས་པ། སོ་འགམ་བར་
དགོས་མཁོ་སེལ་མངགས་བེད་དགོས།
གལ་སྱིད་མྱི་གཞན་པའྱི་མཉམ་དུ་ནང་གཅྱིག་ཏུ་སོད་ཡོད་ན།

ཁེད་རང་ལོགས་དགར་ཁང་མྱིག་གཅྱིག་ནང་སོ་བརྒྱབ་ནས་སོད་པ་དང་། ཁ་ལག་ཀང་ཉལ་ཁང་དུ་ཟ་དགོས། མ་ཟད་ཁང་མྱིག་
ནང་རྒྱུན་ཆགས་སུ་རླུང་བསང་གཏོང་དགོས།

མྱི་གཞན་དང་ཐུག་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་བེད་རྒྱུ་རྩ་བ་ནས་སོང་ཞྱིང་། དོན་མེད་ཉལ་ཁང་ནས་ཐོན་མྱི་རུང་།

གལ་སྱིད་ཁང་མྱིག་དེ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་དགོས་ཚེ། འཕྲོད་བསེན་གྱི་གདོང་ཁེབས་གྷོན་ཞྱིང་མྱི་གཞན་དང་ཐག་རྒྱང་མྱུང་མཐར་
མྱི་ཊར་ ༡་༥ འཇོག་དགོས།

རང་གྱིས་གཅེས་ཉར་བས་པའྱི་ཁྱི་དང་ཞྱི་མྱི་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པ་བེད་དགོས།

སོ་སོའྱི་ཁྲུས་ཁང་ཟུར་དུ་བེད་སོད་བོས། དེ་འདྲ་བ་ཐབས་མེད་ན། སྱི་པའྱི་ཁྲུས་ཁང་ནང་གྱི་ཁྲུས་གཞོང་དང་ཁྲུས་ཆར།
གསང་སོད་སོགས་བེད་སོད་བས་མ་ཐག་ཏུ། གཉན་འཇོམས་སྨན་ཆུས་བཀྲུ་དགོས།

སེར་མ་དང་། ཕོར་པ། ཐུར་མ། དཀར་ཡོལ་སོགས། མྱི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བེད་སོད་མྱི་བ་བ་མ་ཟད། དེ་དག་དཀར་སེར་
ཁྲུས་འཁོར་ནང་ངམ། ཆུ་དང་། ཡྱི་ཙི་ཡག་པོ་བརྒྱབས་ནས་བཀྲུ་དགོས།

ཨར་ཅོ་དང་། ཉལ་རས་སོགས། མྱི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་བེད་སོད་མ་བེད།
 བཟའ་བཅའ་དང་། སྨན་སོགས་མེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དགོས་མཁོའྱི་རྱིགས། རང་གྱི་ནང་མྱིའམ། ངོ་ཤེས་པ། སོ་འགམ་བར་
དགོས་མཁོ་སེལ་མངགས་བེད་དགོས།
རྒྱུན་གཏན་དུ་ལག་པ་ཁྲུས།2

ཁེད་རང་དང་། ཁེད་རང་གྱི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ལག་པ་སར་མ་ ༢༠ རྱིང་ཡྱི་ཙི་ཡག་པོ་བྱུགས་ནས་བཀྲུ་དགོས།
གལ་སྱིད་ཆུ་དང་ཡྱི་ཙི་རག་ཐབས་མེད་ན། ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུའྱི་གཉན་འགོག་སྨན་ཆུས་ལག་པ་གང་ཚང་སམ་པོ་མ་ཆགས་
བར་ཕུར་དགོས། ལག་པ་བཙོག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ན། ངེས་པར་དུ་ཆུ་དང་ཡྱི་ཙིས་བཀྲུ་དགོས།

ལྷག་པར་དུ་ཁ་ལག་མ་བཟོ་གོང་དང་བཟོས་པའྱི་རེས། ཁ་ལག་མ་ཟ་གོང་དང་ཟས་པའྱི་རེས། གསང་སོད་ལ་ཕྱིན་པའྱི་རེས་ལ་
ལག་པ་བཀྲུ་དགོས་ཤྱིང་། མ་ཟད་ལག་པ་བཙོག་པ་ཡྱིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ན་ངེས་པར་བཀྲུ་དགོས།
གོ་དང་ཧབ་སྱིད་རྒྱག་སབས་ཁ་བཀབ་དགོས།
 གོ་དང་ཧབ་སྱིད་རྒྱག་སབས། ཁ་དང་སྣ་ཁུག་ཤོག་བུའྱི་སྣ་ཕྱིས་གྱིས་བཀབ་དགོས།
2
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ཁ་དང་སྣ་ཁུག་བཀབ་པའྱི་རས་དང་། ཤོག་བུ་སོགས་བེད་སོད་བས་ཚར་རེས་གཡུག་པའམ། ཡང་ན་བཀྲུ་དགོས།
བེད་སོད་བས་ཟྱིན་པའྱི་ཤོག་བུའྱི་སྣ་ཕྱིས་རྣམས་སོ་སོའྱི་ཁང་མྱིག་ནང་བཞག་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་འགྱིག་ཁུག་ཡོད་པའྱི་
སྱིགས་སྣོད་ནང་བླུགས་དགོས།

རང་ཁིམ་ནས་ཕྱིར་ཐྲོན་དགྲོས་བྱུང་ཚེ། (ནད་ཡམས་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་དུའམ་སྨན་པར་བསེན་གཏུགས་དགྲོས་ཚེ།)
 འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གདོང་ཁེབས་གྲོན་དགོས། གལ་སིད་ཁ་རས་མྟེད་ན། གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ལ་དབུགས་གཏོང་ལེན་ཆེས་དཀའ་
བའྱི་ནད་གཞྱི་ཡོད་ན་རས་ཀྱིས་བཟོས་པའྱི་གདོང་ཁེབས་གོན་རྒྱུ་མེད།
 རང་ཁྱིམ་ནས་ཕྱིར་མ་ཐོན་གོང་ལག་པ་འཁྲུས་པའམ་གཉན་འགོག་སྨན་ཆུས་ལེགས་པར་བྱུགས།
 སྱི་མང་འགྲུལ་འཁོར་ལས་གཡོལ་ཐབས་བགྱིས། འཕྲོས་བསེན་གནས་འབབ་ཀྱིས་ལོག་ན་སྲོ་སྲོའི་མྲོ་ཏྲ་དང་། རྐང་འཁྲོྟེར་
བྟེད་སྲོད་བ་རྒྱུ་དང་རྐང་ཐང་དུ་འགྲོ་ཐབས། དྟེ་མིན་ཏྲྟེག་སི་གས་ཏེ་འགྲོ་ཐབས་བོས།
འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་གདོང་ཁེབས་ལེགས་པར་གོན་སངས།

གདོང་ཁེབས་མ་གོན་གོང་ལག་པ་ཆུ་དང་ཡྱི་ཙིས་བཀྲུས་པའམ།གཉན་འགོག་སྨན་ཆུས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།

འཕྲོད་བསེན་གདོང་ཁེབས་གཟབ་གཟབ་ཀྱིས་གོན་ཏེ་ཁ་དང་སྣ་ཁུག་ཡག་པོ་བཀབ་ནས་གདོང་པར་ནན་པོ་
སྦྱར་བ་བེད་དགོས།

གདོང་ཁེབས་གོན་ཚར་བའྱི་རེས་ལ་ཁ་རས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་། གདོང་ཁེབས་བེད་སོད་བས་ཟྱིན་པ་ཞྱིག་ལ་
ལག་པ་འཆང་བའྱི་རེས་སུ་ངེས་པར་དུ་འཁྲུས་རྒྱག་དགོས། དཔེར་ན་གདོང་ཁེབས་འཕུད་པ་སོགས་ཀྱི་རེས་ལ་
ལག་པ་ཆུ་དང་ཡྱི་ཙིས་འཁྲུས་པའམ། གཉན་འགོག་སྨན་ཆུས་ཕྱིས་དགོས།

འཕྲོད་བསེན་གདོང་ཁེབས་མང་མཐར་ཆུ་ཚོད་ ༤ རྱིང་གོན་ཆྲོག

གདོང་ཁེབས་བེད་སོད་བེད་ཕྲོགས་སོར་ཞྱིབ་ཁྲ་དྲ་རྒྱའྱི་འདྱིར་ལྟོས། www.bag.admin.ch/masks

གདོང་ཁེབས།
དབྱིན་སད་ནང་

གལ་ཆེའ་ྱི ཉེན་གཡོལ་བེད་སོ་ཚང་མ་འཐུས་ཤོར་མེད་པར་ལག་ལེན་བསར་དགོས།

ཆབ་ཆེན་དང་ཁྲག བད་ཆུ་སོགས་འགོས་པའྱི་གད་སྱིགས་རྱིགས་གད་སྱིགས་གཞན་གྱི་མཉམ་དུ་མ་བླུགས་གོང་། སོན་ལ་དེའྱི་
རྱིགས་བླུགས་སའྱི་དམྱིགས་བསལ་འགྱིག་ཁུག་གྱི་སྱིགས་སྣོད་ནང་བླུགས་རེས་གཞྱི་ནས་གད་སྱིགས་བྱིངས་མཉམ་དུ་གཡུག་དགོས།

ཉལ་ཁྲྱིའྱི་འགམ་དུ་བཞག་པའྱི་ཅོག་ཙེ་དང་། ཉལ་ཁྲྱིའྱི་སོམ། དེ་བཞྱིན་ཉལ་ཁང་གྱི་འཛིན་ཆས་སོགས་ནད་འབུ་འགོས་ཡོད་
སྱིད་པའྱི་དངོས་པོའྱི་རྱིགས་ཚང་མ་གཉན་འཇོམས་སྨན་ཆུས་ཉྱིན་ལྟར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མའྱི་ཁེར་བཀག
 གཞྱི་རྐང་ནས་ཕྲུ་གུ་དང་ཕ་མ་ཚོར་ཡང་རང་ཁྱིམ་དུ་ཁེར་བཀག་གྱི་སྱིག་ལམ་དེ་རྩ་འཛིན་དགོས་པ་ཡྱིན།
 ཁེར་བཀག་གྱི་རྱིང་དེར་ཕྲུ་གུས་རང་གྱི་ནང་མྱི་ལས་གཞན་པའྱི་མྱི་མཉམ་དུ་འབྲེལ་འདྲྱིས་མྱི་ཆོག
 གལ་ཏེ་ཕྲུ་གུ་རང་པ་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ཚེ། ཁྱིམ་ཚང་གཅྱིག་ནང་གནས་པའྱི་ནང་མྱི་གཞན་དང་ཇྱི་ཐུབ་ཀྱིས་
འབྲེལ་འདྲྱིས་སོང་ཐབས་བེད་དགོས། དེ་ཡང་ཕྲུ་གུའྱི་ལོ་ཚད་ལ་རག་ལུས་ཤྱིང་། ལྷག་པར་དུ་ཕྲུ་གུ་ལོ་ན་ཕྲ་བའྱི་དགོས་
མཁོ་ལ་བསྟུན་དགོས་རྒྱུ་རེད།
 གལ་ཏེ་ཕ་མ་གང་རུང་ཞྱིག་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ན། ཕ་མ་གཞན་པ་དེས་ཕྲུ་གུ་འཚོ་སོང་གྱི་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་
ཐོག ཕྲུ་གུའྱི་འབྲེལ་མཐུད་པའང་དེ་ཡྱིན་དགོས།
གལ་ཏེ་ཕ་མ་གཉྱིས་ཆར་ཁེར་བཀག་ནང་ཡོད་ཅྱིང་ཕྲུ་གུ་དེ་མེད་ན། ལྟ་སོང་བེད་ཕོགས་དེ་ཕྲུ་གུའྱི་ལོ་ཚད་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་ཡྱིན།
གལ་ཏེ་ཕྱི་ནས་ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་གོ་སྱིག་བེད་མ་ཐུབ་པའམ། ཕྲུ་གུ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ཉྱིན་རེའྱི་བེད་སོ་རྣམས་རང་མགོ་མྱི་ཐོན་ཚེ། ཕ་མ་
མཉམ་དུ་ཁེར་བཀག་ནང་ཞུགས་རྒྱུའྱི་བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས།
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རང་ཁིམ་དུ་ཁེར་བཀག་སོད་རྱིང་ལ་སི་ཚོགས་ནང་མྱི་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་འདྲྱིས་བེད་ཕོགས།
 ཁེད་རང་ཁེར་བཀག་ནང་སོད་རྱིང་མྱི་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲེལ་བ་སོང་དགྲོས་དྲོན་མྟེད། མུ་མཐུད་ནས་སོ་
སོའྱི་ནང་མི་དང་། ངྲོ་ཤྟེས་པ་ཚོར་ཁ་པར་དང་། ད་ྲྭ རྒྱའི་མཐུན་རྟེན་བརྒྱུད་འབྟེལ་བ་བས་ནས་སྲོ་
སྲོའི་ཉམས་མྲོང་དང་། བསམ་ཚུལ། མྲོང་ཚོར་སྲོགས་ཕན་ཚུན་བཤད་ན་ཆྲོག
Dureschnufe
 གལ་སིད་དྟེ་འདྲ་བས་ནས་ཕན་ཐྲོགས་མྟེད་པའམ། དྟེ་འདྲ་བ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤྟེས་མྟེད་ན། «རྲོགས་རམ་
ལག་པ་» ཟྟེར་བའི་ཁ་པར་ཨང་གངས་ ༡༤༣ ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་ཆྲོག ཁ་པར་ཨང་གངས་འདིའྱི་བརྒྱུད་ཆུ་ཚོད་ ༢༤
རིང་ཉིན་མཚན་ལྟྲོས་མྟེད། རིན་མྟེད་སྲོབ་གསྲོ་དང་ལམ་སྲོན་བྟེད་མཁན་ཡྲོད།
 ད་ྲྭ རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་འདིའི་ཐྲོག་གནས་ཚུལ་དྟེ་ལས་མང་བ་ལྟེན་རྒྱུ་ཡྲོད། www.dureschnufe.ch
ཁེར་བཀག་སོད་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་གི་རྟེས་སུ།
 མུ་མཐུད་ནས་གཙང་འཕྲོད་སོད་ལམ་བསེན་ཕོགས་རྣམས་ »ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་འདྱི་ལྟར་བེད།» ཅེས་པའྱི་དྲ་
རྒྱ་ www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns གཞྱིར་བཟུང་ལག་ལེན་སར་དགོས།
 ཏོག་དབྱིབས་འགོག་ཆེད་ཀྱི་སྨན་ཁབ་བསེན་ཕོགས་ལ་བསམ་ཞྱིབ་བེད་རྒྱུ་ནྱི། སྱིར་བཏང་བས་ན། ཏོག་
ང་ཚོས་འདྱི་ལྟར་སྲུང་སོབ་
དབྱིབས་ནད་འབུ་ (SARS-CoV-2) ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་གང་ཞྱིག ནད་འབུས་ཟྱིན་ནས་ཟླ་བ་དྲུག་གྱི་ནང་
བེད།
3
ཚུན་དང་ལྷག་པར་ཉེན་ཚབས་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་ཚོ་ ཟླ་བ་གསུམ་ནང་ཚུན་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་སྐུལ་བེད་ཀྱི་ཡོད།
དེ་སོར་དྲ་རྒྱ་འདྱི་ www.bag.admin.ch/impfen-covid19 འདི་དང་དང་རང་ཁོངས་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་སུ་
འབྲེལ་བ་བོས།
ཁྟེད་རང་གི་ངྲོ་ཤྟེས་པ་དང་། ནང་མིས་ག་རེ་བེད་དགོས་སམ། ?

ཁེད་རང་ལ་ནད་འབུ་འགྲོས་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པའི་གྲུབ་འབས་མ་ཐྲོན་བར་དུ། ཁྟེད་རང་གི་
ངྲོ་ཤྟེས་པ་དང་། ནང་མི་ཚོས་མུ་མཐུད་ནས་སྲོ་སྲོའི་གཟུགས་པོའྱི་གནས་སངས་ལ་བལྟ་ཞྱིབ་བ་རྒྱུ་
དང་། གཙང་ས་འཕྲོད་བསེན་དང་། སོད་ལམ་སྱིག་སྲོད་བེད་སོ་རྣམས་། »ང་ཚོས་སྲུང་སོབ་འདྱི་ལྟར་
བེད།» ཅེས་པའྱི་དྲ་རྒྱ་ www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns གཞྱིར་བཟུང་ལག་
ཏོག་དབྱིབས་དཔྱད་བཤེར།
ལེན་སར་དགོས། གལ་སིད་ཁེད་རང་ལ་ནད་རྟགས་ཐྲོན་ན་རང་ཁྱིམ་དུ་ཁེར་བཀག་གྱིས་སྲོད་དགྲོས་
ཤྱིང་། ནད་འབུ་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་ (Test) བྟེད་དུ་བཅུག་ནས་ཁེར་བཀག་གྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་ལག་ལྟེན་བསར་
དགྲོས།

གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ལ་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་དཔྱད་འབྲས་ཐོན་ཡོད་ན། འབྲེལ་ཡོད་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཁེད་དང་
འབྲེལ་བ་བེད་དེ་ཁེད་རང་གྱི་འབྲེལ་འདྲྱིས་ཆེས་ཉེ་བའྱི་གང་ཟག་ཚོ་ངོ་རྟགས་འཚོལ་ནས་ཟུར་བཀག་ནང་སོད་དགོས་རྒྱུ་
རེད། གལ་ཏེ་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་མ་ཐུབ་འཚམས། ཁེད་རང་ནས་སོ་སའྱི་ཉེ་འདྲྱིས་
ཆེ་བའྱི་མྱི་ཚོར་རང་ཉྱིད་ཀྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སོར་འབྲེལ་བ་བེད་དགོས།

ཁྟེད་རང་དག་ཉྟེ་འདྲིས་དམ་པྲོ་བྱུང་བའི་གང་ཟག་ཚོ་ཟུར་བཀག་ནང་སྲོད་དགྲོས། གལ་ཏྟེ་ཁྟེད་རང་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་
བརྒྱབས་པའམ། ཡང་ན་འདས་མ་ཐག་པའི་ཟླ་བ་དྲུག་ནང་ཚུན་ཏྲོག་དབིབས-༡༩ ནད་ཟིན་པ་སྨན་དཔྱད་ཁང་ནས་ངྟེས་
གཏན་འཁྟེལ་ཡྲོད་ན། ཟུར་བཀག་ནང་སྲོད་མི་དགྲོས་པའི་ཆག་ཡང་ཡྲོང་སིད་པ་རྟེད། འྲོན་ཀྱང་འཆར་ཅན་གི་གཙང་
འཕྲོད་བསྟེན་ཕྲོགས་ཀྱི་སིག་ལམ་4ལ་མུ་མཐུད་སྲུང་བརི་བྟེད་དགྲོས།
སུ་ལ་གནས་ཚུལ་བརྡ་ལན་སོད་དགོས་སམ། ?
 ཁྟེད་རང་ལ་ནད་འབུ་འགྲོས་པའྱི་ནད་རྟགས་མ་ཐོན་པའྱི་ཉྱིན་མ་ ༢ སོན་ལ་སུ་དང་འབྲེལ་འདྲྱིས་ཉེ་པོ་
བྱུང་ཡོད་ཚད་ཚང་མར་བརྡ་ལན་བེད་དགོས། ཁེད་རང་གྱིས་ནད་རྟགས་མ་ཕྲོག་གྲོང་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ནང་
ཚུན་ཁོང་ཚོ་དང་རྒྱང་ཐག་མེ་ཏྲར་ ༡་༥ ལས་ཉུང་བ་དང་སར་མ་ ༡༥ ལས་རྒྱུན་རྱིང་བའྱི་རྱིང་སྲུང་སོབ་
མེད་པར་མཉམ་དུ་འབྲེལ་འདྲྱིས་བྱུང་བ་དྟེ་ཚོ་ཡིན། ཁོང་ཚོས་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ (Quarantäne) ཟུར་བཀག་སོར།
ནང་སོད་རྒྱུའྱི་ལམ་སོན་བཞྱིན་བརྩྱི་སྲུང་བེད་དགོས། (www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene)
3

ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའི་གང་ཟག་སུ་རྟེད་་དམ།་་་་www.bag.admin.ch/coronavirus-de ་དྲ་རྒྱ་འདིའི་ནང་གི་།
དམིགས་བསལ་ཉྟེབ་ཚབས་ཡྲོད་པའི་གང་ཟག་སྲོར་ལ་ལྟྲོས།

4

www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns

་ནད་གཞི།

ནད་རྟགས།

སྨན་བཅྲོས་ལག་ལྟེན་ཞྟེས་པའི་བརྲོད་དྲོན་འྲོག་
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དྲ་རྒྱ་ www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene འདྱིའྱི་ནང་གྱི་ «ང་ནད་འབུས་འགོས་པའྱི་མྱི་དང་
འབྲེལ་འདྲྱིས་བྱུང་སོང། ག་རེ་བེད་དགོས་སམ་» ཞེས་པའྱི་ནང་ཁེད་རང་དང་ཁེད་རང་གྱི་འབྲེལ་འདྲྱིས་ཚོས་གནས་ཚུལ་
རྒྱས་པ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད།
 ཁེད་རང་དང་འབྲེལ་འདྲྱིས་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁེད་རང་གྱི་ངོ་ཤེས་པ་ཚོ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་འགོག་ནང་
སོད་དགོས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཁོང་ཚོར་འཚོ་རྟེན་ལས་ཀ་ཆད་པའྱི་གུན་གསབ་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དེའྱི་
སོར་གནས་ཚུལ་ཞྱིབ་ཁྲ་སུད་སྱི་གཞུང་གྱི་སྱི་ཚོགས་གོད་ཆག་ཉེན་སྲུང་ལས་ཁུངས་ (Bundesamt für
Sozialversicherung-BSV) ཀྱི་དྲ་རྒྱར་ལྟོས།
BSV
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