�ན་ཁབ་ཚངམ་�ེ་བ�གས་མི་�
འི ་དན་�་
ོ
ལམ་�ན།
ོ

བ�ན་�ག་གཉིས་�ི་�ལ་ལས་ ཀ ོ་ཝི ཌ-༡༩ གི་�ན་ཁབ་མ�ག་བ�གས་ཞི ནམ་ལས་ � ོད་ར་�ན་ཁབ་ཆ་ཚངས་བ�གས་མི་འབད་ཆ་བཞགཔ་ཨིན།
ཚར་གཉིས་�བ་དག ོ་པའི ་�ན་ཁབ།: བ�ན་�ག་གཉིས་�ི་�ལ་ལས་ �ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་པ་ ༼��ད་ར་ཉེན་�ང་ལེགས་ཤ ོམ་འབད་ནི་དན་�་
ོ
�ན་ཁབ་ཐེངས་གཉིས་�བ་དག�༽

ཚར་གཅིག་�བ་དག ོ་པའི ་�ན་ཁབ།: �ན་ཁབ་བ�གས་ཚར་ཞི ནམ་ལས་ བ�ན་�ག་གཉིས ༼��ད་ར་ཉེན་�ང་ལེགས་ཤ ོམ་འབད་ནི་དན་�་
ོ
�ན་ཁབ་ཚར་གཅིག་�ངམ་གཅིག་ བ�གས་དག�༽

མི་མང་�་�ེ་�ན་ཁབ་བ�གས་ནི་ག ོ་�བས་མ་ཐབ་�ན་
ོ
གཞན་མི་ཉེན་�ང་ཅན་�ེ་བཞག་ནི་དན་�་
ོ � ོད་ར་ཉེན་ཁ་བཀག་ཐབས་�ི་ལམ་�གས་�་ལག་ལག་ལེན་འཐབ་དག ོ་པའི ་གནས་�ངས་�ང་འང་།
ོ

� ོད་ར་�ན་ཁབ་ག་ར་བ�གས་ཚར་བའི ་�ལ་�་།:

� ོད་རའི ་�ི མ་ནང་དང་ �ན་ཁབ་བ�གས་ཡ ོད་པའི ་
ཐག་ཉེ་བའི ་མི ་ངམ་གཞན་མི
ོ
་�་དང་མཉམ་

གཞན་མི ་ན་འ ོང་མན ོ་བའི ་ཚ་�ང་�་ག་ནི ་ཡང་མེ ད་པར་འ� ོ།

� ོད་ར་ཉེན་ཁ་�ང་བའི ་མི ་

�ན་ཁབ་མ་བ�གས་མི ་ མཉམ་གཅིག་ཡང་

ཁ་རས་དང་� ོང་བཞག་མ་དག ོ་པར་འ� ོ་ཆ ོག་

� ོད་ར་ཀ ོ་ཝི ཌ-༡༩ ཐབ་ཡ
ོ
ོད་མི ་མཉམ་ འ�ེ ལ་བ་འཐབ་ཡ ོད་�ང་

འ�ེ ལ་བ་འཐབ་ཚར་བའི ་�ལ་�་ ནད་�གས་�་ག་ནི ་ཡང་མ་�ང་བ་ཅིན་
�ར་བཞག་དང་བ�ག་ད�ད་�་འབད་མི ན་དག ོ

མི་མང་�་�ེ་�ན་ཁབ་མ་བ�གས་�ན་ གཞན་མི་ཉེན་�ང་འབད་བཞག་ནི ་དན་�།:
ོ

�ཊ ༦

�ན་ཁབ་མ་བ�གས་མི་མཉམ་གཅིག་དང་ ཚབས་ཆེ ན་འབད་ན་ནི་ཉེན་ཁ་ཡ ོད་མི་

མི་མང་�་�ེ་ �ན་ཁབ་བ�གས་ནིའི་ག ོ་�བས་མ་ཐབ་�ན་
ོ

ཡང་ན་ ཉེན་ཁ་ཅན་�ི་ས་གནས་ན་�ད་མི
ོ ་�འི ་ ཉེ་འདབས་�་ཡ ོད་པའི ་�བས་

མི་དམངས་�ི་ས་གནས་�་ནང་ཁ་རས་�བ་ནི་དང་ག�གས་�ི་ས་�ང་བཞག་དག
ོ
ོ

མི་དམངས་�ང་འཛ �མས་མ་འབད།

ཀ ོ་ཝི ཌ-༡༩ �ན་ཁབ་འདི་ ཚབས་ཆེ ན་ན་ནི། �ན་ཁང་ནང་འ�ལ་�གས་འབད་དག་ནི
ོ །

ག�གས་�ི་ས་�ང་ག་དེ
ོ
་�ག་�ག་བཞག་དག ོ

� ོད་ར་�ས་�ན་མེན་པའི ་ ཀ ོ་ཝི ཌ-༡༩ གི་ནད་�གས་འཐན་པ་ཅི
ོ
ན་

ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ག�གས་�ི་ས་�ང་བཞག་དག
ོ
ོ

� ོད་ར་མི་མང་�་�ེ་ཡ ོད་པའི ་ས་གནས་�་ནང་ ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་

དེ་ལས་ ནད་འ�པ་འདི་ལས་བ�ེན་ཤི་�ེན་མི་�ང་ནི་�་ ཕན་པ་ཡ ོད།
བ�ག་ད�ད་འབད་དག ོ

FOR
YOUR SAFETY
AND OURS

MASKS
REQUIRED

Fever

Cough

Decrease in sense of smell or taste

Sore throat

(temperature of 100.4°F or 38°C or higher
or feeling feverish)

Shortness of breath

Muscle aches and pains

To protect yourself and others, please use
our takeout or delivery services instead of
dining in if you have symptoms of COVID-19
or are a person at high-risk. Thank you.
People at high-risk include: those 65 years and older, those who live in senior living facilities, those of any age with underlying
medical conditions, such as chronic lung disease, asthma, heart conditions, severe obesity, chronic kidney disease, liver disease, or are
immunocompromised (undergoing cancer treatment, have had a bone marrow or organ transplant, have immune deficiencies, people
living with HIV or AIDS, those who smoke, and those who have used medicines for long periods of time, such as corticosteroids or
other medicines known to weaken the immune system).

for your safety and ours

� ོད་རའི ་ཚ�ང་�ེ་དང་ ལས་གཡ ོགཔ་�་གིས་

ཉེན་�ང་གི་ཐབས་ལམ་�བ་མི་�་ལག་ལེན་འཐབ།

ཁ ོང་�་�ན་ཁབ་མ་བ�གས་མི་དང་ ཡང་ན་ ཚབས་ཆེ ན་ན་ནིའི་ཉེན་ཁ་ཡ ོད་མི་
ལས་གཡ ོགཔ་ ཡང་ན་ཚ�ང་མ� ོན་པ་�་ཨིནམ་འང་།
ོ

� ོད་ར་འ� ོ་འ�ལ་འབད་བ་ཅིན་

འ� ོ་འ�ལ་འབད་སའི ་ས་གནས་�ི་ལམ་�གས་�ར་ལག་ལེན་འཐབ།

སི་�ི་སིའི་༼CDC’s༽ ལམ་�ན་ལས་ཕབ་ལེ
ོ
ན་འབད་ཡ ོདཔ། https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html

