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ཁྱོ ོད་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ཐོབ་ཡོ
ོ
ོད་པ་ཅིིན་
ཁྱོ ོད་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩་ཐོབ་ཡོ
ོ
ོད་པ་ཅིི ན་ ཟུར་བརྟག་ནང་སྡོ ོད་དགོ ོ འ་ནིི ་འདིི་ མིི ་ངོམ་འདིི
ོ
་ འབུ་ཉེེན་ཅན་སྦེེ ་ཡོ ོད་མིི ་མིི ་ངོམ་དང་གཅིི
ོ
ག་ཁར་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ཐོབ་ཡོ
ོ
ོདཔ་ད་ལུ་ ཁྱོ ོད་ར་ ཐད་ཀར་གྱིི ་འབྲེེ ལ་
བ་བྱུང་ཡོ ོད་མིི ་འདིི་ཨིི ན།

ཁྱོ ོད་ར་ཟུར་བཞག་ནང་སྡོ ོད་པའིི ་རིི ང་ལུ་ ག་དེེ་དྲག་དྲ་ ཁྱོ ོད་རའིི ་ཁྱིི མ་ནང་སྡོ ོད་དེེ་ མིི ་གཞན་ལས་ཟུར་ཏེེ་སྡོ ོད་དགོ ོ ཁྱོ ོད་ར་ ལཱ་སར་ སློ ོབ་གྲྭ་ནང་ ཡན་ལག་ཆོ ོས་ཚན་གྱིི ་ལས་སྣ་ ཆོ ོས་ལུགས་

ཀྱིི ་ཞབས་ཏོག་
ོ བཟའ་ཚང་སྤུང་འཛོ ོམས་དང་ གཞན་ལས་རིི མ་ནང་འགྱོ ོ་ནིི ་མིི ་འོ ོང་།

ཁྱོ ོད་ཀྱིིས་ཟུར་བརྟག་འདིི་མཇུད་བསྡུ་ཆོ ོག་:

ཉིན་�ངས༡༠

གཅེེར་སྟོ ོན་འབད་དེེ་ ཉིིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱིི་རྒྱབ་ལས་ ཁྱོ ོད་ར་བརྟག་དཔྱད་མ་འབྱུང་པ་ཅིིན། ཁྱོ ོད་ལུ་ ནད་རྟགས་ག་ནིི ་ཡང་མ་འབྱུང་པ་ཅིི ན་ ནད་གཞིི ་ཐོབ་
ོ

པའིི ་མིི ་དང་གཅིི ག་ཁར་ ཐད་ཀར་འབྲེེ ལ་བ་འཐབ་སྟེེ ་ ཉིིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱིི ་རྒྱབ་ལས་ ཟུར་བརྟག་རྫོ ོགས་འོ ོང་།

ནད་གཞིི ་མ་ཐོབ་པ་ཅིི
ོ
ན་ གཅེེར་སྟོ ོན་འབད་དེེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིིག་གིི་རྒྱབ་ལས། ཟུར་བརྟག་འབད་དེེ་ བདུན་ཕྲག་གཅིི ག་གིི ་རྒྱབ་ལས་ ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ བརྟག་དཔྱད་

འབད་རུང་བཏུབ། ཁྱོ ོད་ལུ་ནད་གཞིི ་མ་ཐོབ་པར་
ོ
ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་ནད་རྟགས་ག་ནིི ་ཡང་མེེ ད་པ་ཅིི ན་ ཟུར་བརྟག་ནང་མ་སྡོ ོད་རུང་བཏུབ། ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་གཅེེ ར་སྟོ ོན་འབད་བའིི ་
བ�ན་�ག་
གཅིག

ཤུལ་ལུ་ བརྟག་དཔྱད་འབྱུང་པ་ཅིི ན་ ཉུང་ཤོ ོས་རང་ བདུན་ཕྲག་གཅིི ག་བསྒུགས་དགོ ོ འ་ནིི ་འདིི་གིི ས་ ཁྱོ ོད་རའིི ་གཟུགས་ཁར་ ཕྲ་རབས་ནད་འབུཔ་ཡོ ོད་མིི ་འདིི་ བརྟག་
དཔྱད་ཀྱིི ས་ བདའ་ཟུན་བཅུགཔ་ཨིི ན། བརྟག་དཔྱད་འདིི་ པིི ་སིི ་ཨར་ ཡང་ན་ རེེ ་པིི ཌ་ཨེེ ་ཀྲིི ་ཇཱན་འབད་རུང་བཏུབ།

ཁྱོ ོད་རའིི ་བརྟག་དཔྱད་ཀྱིི ་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོབ་ཚུན་ཚོོ
ོ
ད་ལུ་ ཟུར་བརྟག་ནང་འཕྲོ ོ་མཐུད་དེེ་རང་སྡོ ོད་དགོ ོ

འ་ནིི ་རྒྱབ་སྣོ ོན་འདིི་ མིི་ངོ ོམ་སྨན་ཁབ་ཡོ ོངས་རྫོ ོགས་སྦེེ་བཙུགས་མིི་དང་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ཡོ ོད་མིི་དང་གཅིིག་ཁར་ སྔོ ོན་ལས་
སྡོ ོད་མིི་ཚུ་ལུ་ འབྲེེལ་བ་མེེད།

• ཁྱོ ོད་ར་ སྨན་ཁབ་ ཡོ ོངས་རྫོ ོགས་སྦེེ ་བཙུགས་ཡོ ོད་པ་ཅིི ན་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ཡོ ོད་མིི ་དང་གཅེེ ར་སྟོ ོན་འབད་ཚར་བའིི ་ཤུལ་ལུ་ ཟུར་བརྟག་ནང་སྡོ ོད་མིི ང་དགོ ོ coronavirus.utah.gov/vaccine
ནང་ལུ་ ཁྱོ ོད་རའིི ་སྨན་ཁབ་བྱིི ན་མིི ་འདིི་འཚོོལ

• ཁྱོ ོད་ལུ་ ནད་རྟགས་མེེ ད་པར་ ཡང་ན་ ནད་འདིི་མེེ དཔ་སྦེེ ་ཐོན་སོ
ོ
ོང་རུང་རང་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ཐོབ་མིི
ོ ་འདིི་དང་སྡོ ོད་ཡོ ོད་པ་ཅིི ན་ ཉིིན་གྲངས་བཅུ་ཐམ་གྱིི ་རིི ང་ལུ་ ཟུར་བརྟག་ནང་སྡོ ོད་དགོ ོ
ཁྱོ ོད་གཅེེ ར་སྟོ ོན་འབད་དེེ་ བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱིི ་རིི ང་ལུ་ ནད་རྟགས་ཐོན་མས་ག་མིི
ོ
་ཐོན་མས་ག་བལྟ་དགོ
ོ
ོ ཟུར་བརྟག་ནང་སྡོ ོད་པའིི ་རིི ང་ལུ་ ནད་ནིི ་ ཡང་ན་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་ནད་རྟགས་རེེ ་
འཐོན་པ་ཅིི
ོ
ན་ དེེ་འཕྲོ ོ་ལས་ སོ ོ་སོ ོ་སྦེེ ་སྡོ ོད་དེེ་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་བརྟག་དཔྱད་འབད།

ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི་ནད་རྟགས།

� ོད་འབར

(�ད་�གས་༡༠༠.༤
ོ
ཕ་རི ན་ཧེ ཊ་ཡང་ན་

� ོ་འབར་ནི

ད�གས་བཏང་མ་�གས

�ད་ཚད་༣༨
ོ
ཡང་ན་ མཐ་�གས་
ོ
ཡང་ན་

�ིམ་མནམ་ནི ་ ཡང་ན་
� ོཝ་ཚ�ར་ནི ་མར་ཕབ།

ཨོལ་� ོག་གི་�

ཤ་�ས་ན་ནི ་དང་
ན་�ག་ཕ ོག་ནི

སེ མས་འཚབ་�ག་པ ོ་� ོང་ནི )

གཞན་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་ སྤྱིི ར་བཏང་ནད་རྟགས་འདིི་ འ་ནཱ་ལུ་མཐོང་ཚུགས་
ོ

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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