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COVID-19 ཡི་-ེན་པས་2ར་འགོག་གི་བཀའ་9།

གལ་%ིད་ཀོ་རོ་+་ཟེར་བའི་ནད་འ1་གསར་པ་ (SARS-CoV-2) དེ་ཕོག་ཡོད་པ་ར་འ@ོད་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་འDེལ་འEིས་དམ་
པོ་Fང་བའམ། ཡང་ན་ནད་འ1་འགོས་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་Jལ་ཁབ་བམ་ས་Lལ་ནས་Mད་སིའི་ནང་འNལ་ཚP་ག་རེ་Qེད་དགོས་པ།
Rི་ལོ་ ༢༠༢༠ U་ ༨ པའི་ཚPས་ ༣ གི་གནས་Xངས་Yར་ཡིན།
Zེད་རང་ཀོ་རོ་+་ཟེར་བའི་ནད་འ1་གསར་པ་དེ་ཕོག་ཡོད་པ་ད[ད་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་ར་འ@ོད་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་འDེལ་
འEིས་དམ་པོ་Fང་ཡོད།
འDེལ་འEིས་དམ་པོ་ཟེར་ན་ནད་འ1་ཕོག་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་Jང་ཐག་མེ་]ར་ ༡་༥ ལས་`ང་བ་
དང་aར་མ་༡༥ ལས་bན་རིང་བའི་རིང་cང་dོབ་(འ@ོས་བXེན་ཁ་རས་སམ་eར་བཅད་gིག་ཤེལ་པང་ལེབ་) མེད་པར་མཉམ་i་
བjདཡོད་པ་ལ་ཟེར། གལ་%ིད་མི་དེ་འDེལ་འEིས་kི་aབས་M་ནད་འ1་འགོས་1ཡོད་ན། Zེད་རང་ཉིན་བlའི་རིང་རང་Zིམ་i་
eར་འགོག་Qས་ནས་བjད་དགོས། mཱན་ཏོན་pི་འDེལ་ཡོད་ལས་Lངས་ནས་Zེད་རང་ལ་འDེལ་བ་གནང་ནས་གནས་qལ་དང་
ལམ་Xོིན་བཀའ་J་གནང་གི་རེད།
Zེད་རང་ནད་འ1་འགོས་ཉེན་ཆེན་པོ་ཡོད་པའི་Jལ་ཁབ་བམ་ས་Lལ་ནང་། འདས་མ་ཐག་པའི་ཉིན་ ༡༤ རིང་བjད་དེ་Mད་སིའི་
ནང་འNལ་བdོད་Qས་པ་རེད། Zེད་རང་འདི་གར་འQོར་མ་ཐག་འ@ལ་i་རང་་Zིམ་མམ་jོད་གནས་འོས་འཚམས་ཤིག་s་ཐད་
ཀར་བdོད་དགོས་་པའི་འLར་འགན་ཡོད་ལ། འQོར་ཚPས་ནས་བeང་ཉིན་ ༡༠ རིང་jོད་གནས་M་bན་གཏན་eར་འགོག་གིས་jོད་
དགོས་ཤིང་། ཉིན་གཉིས་ནང་qན་མངའ་jེའི་འDེལ་ཡོད་ལས་Lངས་ལའDེལ་བ་Qེ་དགོས། (འDེལ་tལ་མངའ་jེའི་ལས་Lངས་
kི་ཐོ་གuང་E་J་འདིའི་ནང་Yོས། www.bag.admin.ch/einreise). འDེལ་ཡོད་མངའ་jེའི་ལས་Qེད་པའི་ལམ་Xོན་Yར་
ལག་ལེན་Qོས།
eར་འགོག་Qས་པའི་ཐོག་ནས་རང་དང་Zིམ་གཅིག་s་བjད་པའི་མི་དང་། tལ་མི་གཞན་ལ་ནད་འ1་མ་འགོ་བར་ཕན་ཐོག་ཡོད་རེད།
གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེའི་རིང་ལ་Zེད་རང་གིས་མི་གཞན་ལ་ནད་འ1་འགོ་%ིད་པ་རེད། eར་འགོག་Qས་པའི་ཐོག་ནས་vག་པར་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པའི་མི་wམས་2ལ་ནད་འ1་མ་འགོ་བ་དང་། ནད་འ1་
གང་སར་མpོགས་པོ་མ་Zབ་པར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད།
eར་འགོག་Qས་པའི་རིང་ནད་འ1་གཞན་ལ་མི་འགོ་བའི་ཆེད་ཉེན་གཡོལ་pི་ཐབས་ཤེས་Qེད་xོ་wམས་གཤམ་གསལ་pི་བཀའ་J་Yར་
ཡིན།
Mད་སི་འ@ོད་བXེན་ལས་Lངས་ནས་འyེམ་zེལ་གནང་བའི་{་| Jའི་ཐོག www.bag.admin.ch/neues-coronavirus
Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch).

འཇར་མན་དང་། ~ྥ་རན་སེ། ཨི་]་ལི། དQིན་ཇི་བཅས་kི་aད་ཡིག་ཐོག
ཀོ་རོ་+་ཞེས་པའི་ནད་འ1་དང་འDེལ་བའི་གནས་qལ་ཆ་ཚང་E་J་འདིའི་ནང་Zེད་རང་གི་aད་ཡིག་ཐོག་Y་b་ཡོད།
1

ནད་འ*་འགོས་སའི་མི་དེ་ནི། ནད་0གས་ཐོན་པའམ་ནད་0གས་མ་ཐོན་གོང་གི་4་ཚ6ད་་༤༨ 9ིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

2

ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མི་@མས་A་རེད་ཟེར་ན། མི་ལོ་ ༦༥ བDལ་བ་དང་། Dན་Eས་Fག་གཤེད་དང་ཅི་ནིའི་ན་ཚ་ཡོད་པ། Iིང་ཁམས་དང་Fག་Jའི་ནད། ད*གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་
གཅོང་ནད། Mན་ནད་ཅན། Nས་པོའི་ནང་Oོན་འགོག་གི་Pས་པ་ཞན་པའི་ནད་གཞིའམ་Qན་བཅོས་འོག་Rད་པ། Nས་ཤ་Sགས་པས་Nས་པོའི་བོངས་ཚད་ ༤༠ ཡན་མན་ (BMI ≥40
kg/m2) ཡོད་པ་བཅས་ལ་གོ་དགོས།
Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan /

བོད་ཡིག

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

Rི་ཚ•གས་དང་། ལས་ཀ་Qེད་ས་ནས་eར་འགོག་Qས་པ།
•
ནད་འ1་འགོ་ཉེན་ཅནpི་མི་དེ་‚ག་པའི་ཉི་མ་ƒེས་ཤོས་སམ་Mད་སིར་འNལ་བdོད་kི་ཉིན་མོ་ནས་བeང་། Zེད་རང་ཉིན་
བlའི་རིང་Zིམ་མམ་jོད་གནས་འོས་འཚམས་ཤིག་ནས་མ་ཐོན་པར་བjད།
•
རང་གི་Zིམ་ཚང་གཅིག་པའི་མི་དང་། རང་དང་མཉམ་i་eརའགོག་Qས་པ་ཚ•་དམིགས་བསལ་ཡིན།་མ་གཏོགས་དེ་མིན་གཞན་
M་གང་དང་འDེལ་བ་མེད་པ་Qེད་དགོས།
• འ@ོད་བXེན་Qེད་xོ་wམས་ »ང་ཚ•ས་cང་dོབ་Qེད་Xངས» ཞེས་པའི་ལས་འ…ལ་pི་གཤམ་གསལ་{་| J་ གཞིར་བeང་ལག་ལེན་
Xར་དདགོས།
http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns

• ཁ་དང་†་Lག་མིད་པ་ནས་‡ལ་ˆངས་ཏེ་Y་ཚད་ (PCR-Test) pི་Žབ་འyས་ནད་མེད་•ོག་ཆ་ཐོན་ནའང་eར་འགོག་གི་iས་
tན་ (ཉིན་༡༠) ‚ང་i་འyོ་གི་མ་རེད།
Zེད་རང་ ནད་པ་དེ་དང་མཉམ་i་ནང་གཅིག་s་བjད་ཡོད་ན།
• ནད་པ་དེ་ལོགས་དགར་ཉལཁང་གཅིག་ནང་xོ་བJབ་ནས་བjད་i་བlག་པ་དང་། ཁ་ལག་kང་ཉལ་ཁང་i་ཟ་དགོས།
དེ་
ཡང་eར་jོད་Qེད་Xངས་kི་བཀའ་J་Yར་ལག་ལེན་Xར་དགོས།
• གལ་%ིད་མི་ནད་པ་དེ་ཉལ་ཁང་ནས་ཐོན་དགོས་Fང་ན།བར་ཐག་`ང་མཐར་་མི་]ར་ ༡་༥ བཞག་དགོས།
• •ི་མི་‚ག་མཁན་ཡོང་i་མ་བlག མ་ཟད་མི་M་གང་དང་འDེལ་བ་མེད་པ་Qེད་དགོས།
• བཟའ་བཅའ་དང་། ‘ན་སོགས་མེད་i་མི་’ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས། རང་རེའི་ནང་མིའམ།
ངོ་ཤེས་པ། “་”ད་ནས་
dེལ་མི་བbད་xོ་འEམ་i་འQོར་ཐབས་བེད་དགོས།
• ལག་པ་ཡང་སེ་བ•་དགོས།
• ཕོར་པ།
‚ར་མ། དཀར་ཡོལ་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་i་བེད་Rོད་མི་Q་བ་མ་ཟད། དེ་དག་བེད་Rོད་ཚར་པའི་ƒེས་
ལ་–ཱ་ཤིན་ནང་ངམ། ཡི་ཙ˜་ཡག་པོ་བJབ་ནས་™་ལ་བ•་དགོས།ར
• ཨར་ཅོ་དང་། ཉལ་རས་སོགས།
མི་གཞན་དང་མཉམ་i་བེད་Rོད་མ་Qེད། iག་ལོག་དང་། ཉལ་རས། šས་•ིས་ཨར་ཅོ་
སོགས། ཡང་སེ་–ཱ་ཤིན་ནང་བ•་དགོས།
• ཆ་›ེན་ཚང་ན།
vག་པར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མིའི་ཁོངས་M་གཏོགས་པའི་མི་ཡོད་པ་ཚ•་eར་འགོག་Qས་པའི་iས་bན་རིང་
མི་གཞན་དང་ལོགས་དགར་བཞག་ཐབས་Qེད་དགོས།
Zེད་རང་གཅིག་œར་བjད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།
•
བཟའ་བཅའ་དང་། ‘ན་སོགས་མེད་i་མི་’ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས། རང་རེའི་ནང་མིའམ།
dེལ་མི་བbད་xོ་འEམ་i་འQོར་ཐབས་བེད་དགོས།

ངོ་ཤེས་པ། “་”ད་ནས་

Zེད་རང་ནད་པ་དེ་མིན་པའི་མི་གཞན་དང་མཉམ་i་ནང་གཅིག་s་བjད་ཡོད་ན།
• Zེད་རང་ལོགས་དགར་ཉལ་ཁང་གཅིག་ནང་xོ་བJབ་ནས་བjད་ནས།
ཁ་ལག་kང་ཉལ་ཁང་i་ཟ་དགོས།
• •ི་མི་‚ག་མཁན་ཡོང་i་མ་བlག མ་ཟད་མི་M་གང་དང་འDེལ་བ་མེད་པ་Qེད་དགོས།
• གལ་%ིད་ཉལ་ཁང་ནས་ཐོན་དགོས་Fང་ན།Zིམ་i་བjད་མཁན་གཞན་དང་བར་ཐག་`ང་མཐར་མི་]ར་ ༡་༥ བཞག་དགོས།
• ལག་པ་ཡང་སེ་བ•་དགོས།
• སོ་སོའི་འ•ས་ཁང་eར་i་བེད་Rོད་Qིས། དེ་འE་Q་ཐབས་མེད་ན། Rི་པའི་འ•ས་ཁང་ནང་གི་ž་ཝར་དང་། གསང་
Rོད།འ•ས་ཞོམས་སོགས་ལ་གཙང་མ་བཟོ་bའི་ཡི་ཙP་བJབ་ནས་ཡག་པོ་བ•་དགོས།
• ཕོར་པ། ‚ར་མ། དཀར་ཡོལ་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་i་བེད་Rོད་མི་Qེད་པ་མ་ཟད། དེ་དག་བེད་Rོད་ཚར་པའི་ƒེས་
ལ་–ཱ་ཤིན་ནང་ངམ། ཡི་ཙ˜་ཡག་པོ་བJབ་ནས་™་ལ་བ•ས།
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•

ཨར་ཅོ་དང་། ཉལ་རས་སོགས། མི་གཞན་དང་མཉམ་i་བེད་Rོད་མ་Qེད། iག་ལོག་དང་། ཉལ་རས། šས་•ིས་ཨར་ཅོ་
སོགས། ཡང་སེ་–ཱ་ཤིན་ནང་བ•་དགོས།།

རང་Zིམ་ནས་ཐོན་དགོས་Fང་ཚP།
(‘ན་པ་Xེན་i་འyོ་བ་)
དཔེར་ན་གeགས་པོ་བ ག་ད[ད་Qེད་iའམ་‘ན་པའི་སར་འyོ་དགོས་ཚP།
•
འ@ོད་བXེན་ཁ་རས་pོན གལ་%ིད་ཁ་རས་མེད་ན། མི་གཞན་ནས་བར་ཐག་`ང་མཐར་མི་]ར་གཉིས་ཞོག
•
Fང་ན།
རི་ལི་དང་བྷ་སེ་སོགས་ནང་འyོ་bའི་ཚབ། སོ་སོའི་མོ་]་དང་། ¢ང་འཁོེར་བེད་Rོད་Q་b་དང་¢ང་ཐང་i་འyོ་
ཐབས།
དེ་མིན་]ེག་སི་ལ་འyོ་ཐབས་Q་b།
ཁ་རས་བེད་Rོད་གཏོང་Xངས་མ་ནོར་བ་Qེད་དགོས། 3
•
ཁ་རས་མ་གོན་གོང་ལ་ལག་པ་™་དང་ཡི་ཙ˜ས་བ•ས་པའམ།་་གཉེན་འཇོམ་‘ན་™ས་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།།
•
འ@ོད་བXེན་ཁ་རས་ཟབ་ཟབ་Qས་ནས་གོན་ཏེ་ཁ་དང་†་Lག་ཡག་པོ་བཀབ་ནས་གདོང་པར་ནན་པོ་འཇར་བ་Qེད་དགོས།
•
ཁ་རས་གོན་ཚར་བའི་ƒེས་ལ་ཁ་རས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་།
ཁ་རས་བེད་Rོད་Qས་ཟིན་པ་ཞིག་ལ་ལག་པ་འཆང་བའི་ƒེས་
M་ངེས་པར་i་འ•ས་Jག་དགོས། དཔེར་ན་ཁ་རས་འ£ད་པ་སོགས་kི་ƒེས་ལ་ལག་པ་™་དང་ཡི་ཙ˜ས།་དེ་མིན་གཉེན་འཇོམ་‘ན་
™ས་བ•་དགོས།
•
འ@ོད་བXེན་ཁ་རས་མངཐར་™་ཚ•ད་བཞིའི་རིང་གོན་ཆོག
•
ལན་གཅིག་བེད་Rོད་Q་bའི་ཁ་རས་wམས་ཡང་བdར་བེད་Rོད་Qས་ན་མི་འyིགས།
•
ལན་གཅིག་བེད་Rོད་Q་bའི་ཁ་རས་ཁ་ནས་འ£ད་མ་ཐག་s་གtགས།
རང་གི་གeགས་པོའི་གནས་Xངས་ལ་བ ག་ཞིབ་Q་b།
རང་གི་གeགས་ཁམས་ལ་བ ག་ཞིབ་ཡག་པོ་Qེད་དགོས། གeགས་ཁམས་མ་བདེ་བ་དང་། ཐང་ཆད་པ། ཚ་བ་འབར་བ། ཚ་བ་
ཡོད་པའི་ཚ•ར་བ་ཡོད་པ། ¤ོ་བJབ་པ། མིད་པ་ན་བ། ད1གས་ཧལ་བ། ˆོ་1ར་i་Eི་མ་†ོམ་b་དང་Dོ་བ་¦ོང་bའི་§ས་པ་ཤོར་
བ་སོགས། ཀོ་རོ་+་ཟེར་བའི་ནད་འ1་གསར་པ་དེ་འགོས་ཡོད་པའི་¨ོན་ གས་ཡིན་%ིད།
གལ་%ིད་ནད་འ1་འགོས་ཡོད་པའི་¨ོན་ གས་ཐོན་ན།
• རང་ཉིད་གཅིག་œར་eར་i་བjད་དགོས། རང་ཉིད་གཅིག་œར་eར་i་བjད་b©ི་བཀའ་J་གཞིར་བeང་ལག་ལེན་Xར་དགོས།
Zེད་རང་གི་aད་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་དོན་གནས་ཤོག་ཤིག་Mད་སི་འ@ོད་བXེན་ལས་Lངས་ (BAG) གིས་འyེམ་zེལ་
གནང་བའི་{་¬ Jར་ www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads Yོས།
• BAG-Websiteབbད་ཀོ་རོ་+་བ ག་ད[ད་Qས་ནས། ནད་འ1་ཡོད་མེད་བ ག་ད[ད་Qེད་i་བlག
mཱན་ཏོན་-ཱཌ
(Waadt) kི་{་¬ Jའི་ཐོག་aད་རིགས་མི་འE་བ་བJད་ནང་ཀོ་རོ་+་ནད་འ1་ཕོག་ཡོད་མེད་བ ག་ད[ད་Qེད་b་ཡོད།
• དེ་མ་ཐག་s་‘ན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་འDེལ་བ་Qེད་དགོས།
རང་ཉིད་mཱན་ཏོན་pི་‘ན་པའི་ལས་Lངས་kི་བཀའ་J་
Yར་eར་འགོག་Qས་ནས་བjད་དགོས་Fང་ཡོད་པ་དང་། ནད་ གས་གང་ཐོན་ཡོད་པ་ངེས་པར་i་གསལ་པོར་ལབ་དགོས།
གལ་%ིད་རང་ཉིད་vག་པར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མིའི་ཁོངས་M་གཏོགས་གི་ཡོད་ན། དེ་Yར་ཡིན་པ་‘ན་པར་ཁ་པར་ཐོག་
གསལ་པོར་ལབ་དགོས།
eར་འགོག་Qེད་པའི་རིང་ལ་Rི་ཚ•གས་M་མི་ཕན་qན་pི་འDེལ་བ་Qེད་•ོགས།
• Zེད་རང་eར་འགོག་Qས་ནས་བjད་དགོས་ནའང་མི་ཕན་qན་pི་འDེལ་བ་Q་b་དེ་གtག་འཇོག་དགོས་དོན་མེད།
²་
མ‚ད་ནས། Zེད་རང་གི་ནང་མི་དང་། ངོ་ཤེས་ཚ•ར་ཁ་པར་དང་། {་¬ Jའི་མ‚ན་›ེན་wམས་བbད་འDེལ་བ་Qས་
ནས་སོ་སོའི་ཉམས་¦ོང་དང་།
བསམ་qལ།
¦ོང་ཚ•ར་སོགས་ཕན་qན་བཤད་ན་ཆོག
• གལ་%ིད་དེ་འE་Qས་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའམ།
དེ་འE་Q་bའི་ཐབས་ཤེས་མེད་ན།
«རོགས་རམ་ལག་པ་»ཟེར་
བའི་ཁ་པར་ཨང་yངས་༡༤༣
ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་ཆོག
ཁ་པར་ཨང་yངས་འདི་བbད་™་ཚ•ད་༢༤ཡི་རིང་ཉིན་
མཚན་Yོས་མེད།
རིན་མེད། “ོབ་གསོ་དང་། ལམ་Xོན་Qེད་མཁན་ཡོད།
3

ཁ་རས་Vོན་Wངས་Xོར་Vི་བYན་དཔར། «So verwenden Sie eine Hygienemaske richtig»: https://youtu.be/GNkQKutS8cg
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•

{་¬ Jའི་བbད་ལམ་འདིའི་ཐོག་གནས་qལ་དེ་ལས་མང་བ་ལེན་b་ཡོད།

www.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch

ལག་པ་བ•་Xངས་aོར་བ´ན་འ@ིན་འདིར་Yོས། 4
• Zེད་རང་དང་། Zེད་རང་གི་ཉེ་འEམ་i་ཡོད་པའི་མི་wམས་ལག་པ་aར་ཆ་ཉི་‡འི་རིང་ཡི་ཙ˜་ཡག་པོ་བJབ་ནས་བ•་དགོས།
གལ་%ིད་™་དང་ཡི་ཙ˜་རག་ཐབས་མེད་ན། ལག་པ་གཙང་མ་◌ུ་བཟོ་bའི་གཉེན་འཇོམ་‘ན་™ས་ལག་པ་གང་ཚང་aམ་པོ་མ་
ཆགས་བར་£ར་དགོས། ལག་པ་བཙ•ག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ན། ངེས་པར་i་™་དང་། ཡི་ཙ˜ས་བ•་དགོས།
• vག་པར་i་ཁ་ལག་མ་བཟོ་གོང་དང་བཟོས་པའི་ƒེས་དང་། ཁ་ལག་མ་བཟའ་གོང་དང་བཟས་པའི་ƒེས། གསང་Rོད་ལ་•ིན་
པའི་ƒེས་ལག་པ་བཙ•ག་པ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ན་ལག་པ་བ•་དགོས།
eར་འགོག་གི་མ·ག་མཐའ།
• ཉིན་བlའི་ƒེས་ནད་ གས་གང་ཡང་མེད་ན།
mཱན་ཏོན་pི་འDེལ་ཡོད་ལས་Lངས་ལ་དགོངས་¸ོལ་uས་པའི་ƒེས་M།
•ི་ལོགས་ལ་མི་ཚ•གས་ཡོད་སར་འyོ་ཆོག
• ƒེས་ལའང་²་མ‚ད་ནས་འ@ོད་བXེན་Qེད་xོ་wམས་། «ང་ཚ•ས་cང་dོབ་Qེད་Xངས» ཞེས་པའི་ལས་འ…ལ་pི་{་| J་
www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.གཞིར་བeང་ལག་ལེན་Xར་དགོས།
• ²་‚ད་ནས་རང་གི་གeགས་ཁམས་ལ་བ ག་ཞིབ་ཡག་པོ་Qེད་དགོས།
གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཐོག་མར་pི་¨ོན་ གས་
འགའ་ཤས་ƒེས་M་མ་གཏོགས་མ་ཐོན་པ་ཡོང་%ིད་པ་རེད།
ཀོ་རོ་+་འགོག་ཐབས་ལག་ལེན་aབས་ཡོང་འབབ་ལ་pོང་ཕོག་Fང་ན་…ན་གསབ།
• དེའི་aོར་གནས་qལ་ཞིབ་པ་Mད་སི་གuང་གི་Rི་ཚ•གས་ཉེན་cང་མ་འཇོག་ལས་Lངས་གི་E་Jར་ WebseiteYོས།
• E་Jའི་ནང་འཚ•ལ་ཞིབ་Xངས་གཤམ་གསལ་Yར་ཡིན།
-

-

(www.bsv.admin.ch > Coronavirus: Massnahmen für Unternehmen, Arbeitnehmende,
Selbständigerwerbende und Versicherte (ཀོ་རོ་3འི་5ེན་6ིས་ཚ8ང་9ེ་ཁག ལས་<ོལ་བ། འཚ8་བ་རང་འཚ8་

མཁན།ཉེན་?ང་མ་འཇོག་Aེད་མཁན་བཅས་པའི་འགོག་ཐབས་ལག་ལེན)
Entschädigung für Erwerbsausfall (ཡོང་འབབ་Gན་གསབ་)
Fragen und Antworten (Hི་བ་Hི་ལན)
Entschädigung für Personen wegen einer Quarantänemassnahme

(Iར་འགོག་བ9ད་དགོས་Jི་མི་ལ་

Gན་གསབ)
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ལག་པ་འZ་Wངས་Xོར་བYན་དཔར། Video Richtiges Händewaschen: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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