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ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩9བ་:ེལ་ གནས་ཚད་འདི་ མི་<ེ་ཉེན་>ང་གི་དོན་@་ ཐབས་ལམ་འB་མཉམ་ཅིག་ཨིན། འB་གEགསའདི་གི་དམིགས་གཏད་འདི་ཚGཁག་གི་མི་Iངས་རེ་བཞིན་Lའི་ནང་@་ 
ནད་ཡམས་9བ་:ེལ་མར་ཕབ་Nི་དོན་@་ དང་་འདི་བEམ་Oེ་རང་ ཚP་ཁག་གཞན་Q་ནང་@་ཡང་ 9བ་:ེལ་R་མེད་གཏང་ཐབས་@་ མཉམ་འSེལ་འབད་ཐབས་@་ཨིན།  
 
ཚG་ཁག་ནང་@་ 9བ་:ེལ་གནས་ཚད་འTར་བཅོས་ཡོད་@གས་Q་ ཉིན་བLན་རེ་ནང་@་ འཐོན་ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་ཡང་ རེས་གཟའ་པ་སངས་@་9བ་བWགས་འབདཝ་བཞིན་L་ཨིན། ཚG་ཁག་Q་གིས་ Xགས་ རན་ཏོག་ཏོག་ དེ་ལས་ 
Yང་མཐའ་གི་ཚད་གཞི་གཉིས་མZན་པ་ཅིན་འདི་Q་གནས་ཚད་འདི་ཁར་:ོ་དགོ 9བ་:ེལ་Yང་མཐའ་ལས་9བ་:ེལ་Xགས་ཅན་@་ བLན་[ག་རེ་རེ་ནང་@་འཐོན་\ིད། 9བ་:ེལ་Xགས་ལས་ 9བ་:ེལ་Yངས་མཐའ་@་ ཉིན་]ངས་ 
14 གི་བར་ན་འཐོན་\ིད་ནི་དང་ འདི་ཡང་ འགོ་བ^གས་Lས་ཚGད་འདི་དང་བ_ན་པ་ཅིན་`ངམ་ཅིག་ཨིན།    

 
འB་གEགས་འདི་གི་ 9བ་:ེལ་གནས་ཚད་འདི་ གཤམ་འཁོད་Nི་bངས་ཁ་བRི་@གས་དང་འcིལཝ་ཨིན།  

● ངེས་གཏན་bི་ཚད 
● ཐོབ་མིའི་་]ངས་ཁ 
● ཨའི་སི་d་(ICU)ལག་ལེན་འཐབ་མི་bངས་ཁ 

 

ཀོ་ཝིཊ-༡༩)བ་+ེལ་གནས་ཚད 3གས རན་ཏོག་ཏོག 6ང་མཐའ 

ཚ;་ཁག་རེ་རེ་= ཐོབ་མིའི་ཉིན་?ངས་ ༧ Aི་་དB་Cོམས བD་ཆ  ≥13% 6-12.9% ≤5.9% 

ཉིན་?ངས་ 14 གི་ནང་=་ ཚ;་ཁག་རེ་=་ མི་Fོབས་ འGམ་ཅིག་ཡོད་ས་ལས་ 
ནད་ཡམས་འཐོབ་མི་ཚད། 
ས་མཚམས་ཚ%་་ཁག ༼ཨིསི་ཀིཝེར་མའིལ་(square mile) རེ་རེ་ནང་3་ མི་4ག་ལས་5ང་6་ཡོད་མི༽ 
ས་ཁོངས་;་ནང་ ནད་ཡམས་འཐོབ་མི་མི་>ངས་༡༤་ཡང་ན་ ཧེ་མམ་Bི་ཉིན་>ངས་ 14 གི་ནང་འཁོད་ 
དེ་ལས་5ང་6་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ རིམ་Bིས་  
Fབ་Gེལ་”5ངས་6་”འབད་བHི་འོང། ས་མཚམས་ཚ%་་ཁག་ནང་3་  
ཧེ་མམ་Bི་ཉིན་>ངས་ 14 ་ནང་3་ནད་ཡམས་འཐོབ་མ ི༡༤ ལས་Jག་སོང་པ་ཅིན་ 
Fབ་Gེལ་Bི་གནས་ཚད་འདི་ གནས་ཚད་Kན་པའི་  
Fབ་Gེལ་Lར་ཤོག་Fད་ཆོས་དང་བOན་ བP་ནི་ཨིན། 

≥325/100k 324-101/100k ≤100/100k 

Statewide ICU ལག་ལེན་འཐབ་མི(ཉིན་?ངས་ 7 གི་དB་Cོམས) ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས་བKོམས ≥72% 
 

དང་ 
 

≥15% ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ICU 
ལག་ལེན་འཐབ་མི 

ལག་ལེན་འཐབ་མིབKོམས 
69-71.9% 

 
དང་  

 
6-14.9% ཀོ་ཝིཊ-༡༩ ICU 

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས 

ལག་ལེན་འཐབ་མིབKོམས 
≤68.9% 

 
དང་ 

 
≤5.9% ཀོ་ཝིཊ-19ICU 

ལག་ལེན་མི 

 
ངོ་Lང་དང་ལས་Kེའི་M་གིས་འབད་དགོཔ་M 3གས རན་ཏོག་ཏོག 

 
6ང་མཐའ 

ཉེན་Oང་ཐོག་Pན་འཛ;མས 
 
Rབས་ཐོབ་Sི་Pན་འཛ;མས་ འདི་ཡང་ 
བཟའ་ཚང་M་Uི་Vའི་ཚ;གས་Wོན་ནང་འཛ;མས་ནི་ 
མཉམ་རོགས་M་དང་འཛ;མས་ནི་དཔེ་དེབ་Kེ་ཚན་་ 
(འདི་ཡང་ Xིག་མYན་ 
ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་དང་ལས་Kེ་M་གི་འགན་ཁག་མེད་

མི་M་འདི་ནང་མི་Mད) 

Rབས་ཐོབ་མི་མངམ་འབད་འཛ;མས་པའི་Rབས་ 
མི་?ངས༡༠ལས་6ང་\་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་M་འབད་ཆོག 10/29Mན་ཚ;ད: 

Rབས་ཐོབ་མི་མངམ་འབད་འཛ;མས་པའི་Rབས་ 
མི་?ངས༡༠ལས་6ང་\་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་M་འབད་ཆོག  
 
10/29གི་3ལ་ལས: 
Rབས་ཐོབ་མི་མང་འཛ;མས་སནང་=་ མི་?ངས25 
ལས་6ང་\་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་M་འབད་ཆོག 
ག་དེ་ཅིག་]ེ་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་_་གིས་ 
ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་Wེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་?ངས 25 
ལས་ཡང་Pག་Vང་)ད་མེད། 

མི་Kེའི་ནང་=་ མི་?ངས 50 
ལས་6ང་\་ཡོད་པ་ཅིན་ འདི་M་འབད་ཆོག 
ག་དེ་ཅིག་]ེ་ མི་ངོམ་རེ་རེ་བཞིན་_་གིས་ 
ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་Wེ་ཡོད་པ་ཅིན་ མི་?ངས 50 
ལས་ཡང་Pག་Vང་)ད་མེད། 
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ག་དེ་ཅིག་]ེ་ ས་Wོང་བཞག་མ་Mགས་པའི་ 
མི་དམངས་ས་གོ་ དཔེར་ན་ )ིམ་ནང་ན་དང་Uི་ཁ་=་ 
ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ འདི་ཡང་ 
ལས་མི་དང་`ིན་བདག་M་ཡང་ བaིཝ་ཨིན། 
 
ཚ;ང་འcེལ་Aི་དོན་=་ 
)བ་+ེལ་རན་ཏོག་ཏོག་དང་6ང་\་གཉིས་ཆ་ར་ནང་=་ 
ཁ་རས་དགོཔ་ཨིན། 

དགོཔ་ཡོདཔ 
 

10/29!ན་ཚ%ད: 
མི་དམངས་གསོ་བའི་ཧོངས་ལས་བཀོད་2 
 
10/29གི་3ལ་ལས: མི་དམངས་གསོ་བའི་ཧོངས་ལས 
ངེས་པར་7་འབད་དགོ་པའི་ལམ་8ོན། 
ཁ་རས་དགོ་;གས་!་ ཚ<་ཁག་གིས་ 
ས་གནས་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་དང་=ོས་བ>ན་འབད་དེ་ཐ
ག་བཅད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད། 

མི་དམངས་གསོ་བའི་ཧོངས་ལས་ 
ངེས་པར་7་འབད་དགོ་པའི་ ལམ་8ོན། 
ཁ་རས་དགོ་;གས་!་ ཚ<་ཁག་གིས་ 
ས་གནས་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་དང་=ོས་བ>ན་འབད་དེ་ཐ
ག་བཅད་ནི་གི་དབང་ཚད་ཡོད  

ནང་ཚན་M་འབད་Vང་ Wབས་བདེ་བ་བ་ཅིན་ 
མི་Kེ་Pན་འཛ;མས་ནང་=་ཡང་ ས་Wོང་བཞག་དགོ 
 

ངེས་པར་_་འབད་དགོ ངེས་པར་_་འབད་དགོ ངེས་པར་_་འབད་དགོ 

འeོད་བWེན་ལག་ལེན 
 

ངེས་པར་_་འབད་དགོ ངེས་པར་_་འབད་དགོ ངེས་པར་_་འབད་དགོ 

ན་བ་ཅིན་ )ིམ་ནང་Kོད  
 

དགོཔ་ཡོདཔ དགོཔ་ཡོདཔ དགོཔ་ཡོདཔ 

མི་དམངས་གསོ་བའི་fར་བཞག་ཡང་ན་ 
fར་གནས་ལམ་Wོན་=་གནས་དགོ 
 

དགོཔ་ཡོདཔ དགོཔ་ཡོདཔ དགོཔ་ཡོདཔ 

ཚ;ང་འcེལ 

ཚ;ང་འcེལ་གེ་ར 

 
● gངས་གhགས་ནིཚ;ང་འcེལ་ལག་དེབ 
● ནང་ཚན་ཨིན་མི་ ཁ་རས་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ ཨིནཅི 6 གི་ས་Wོང་དགོ 
● ནད་ཡམས་ཀོ་ཝིཊ-༡༩གི་iགས་མཚན་བj་Wོན་མི་Mའི་ཐོ། རང་སོའི་ལས་མི་དང་ཚ;ང་མ?ོན་པ་M་ )ིམ་ནང་བkགས་ཟེར་lབ་ནི་དང་ཡང་ན་ 

ས་Wོང་བཞག་བmག་ནི 
● Wབས་བདེ་བ་ཅིན་ ཅ་ཆས་nེལ་འoེན་Aི་གདམ་ཁ་pིན་ནི༼བཀག་འཛrན་ཐོག་ལེན་ནི་ རང་འབད་ས་nེལ་ནི་ དེ་ལས་ འབག་འAོ་ནི་M་ཨིན་མས༽ 
● tང་འuལ་རིམ་=གས་ལེགས་ཤོམ་]ེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི 
● ཨིནཅི 6 གི་ས་Wོང་ལག་ལེན་འཐབ་མ་Mགས་པ་ཅིན་ ལས་མི་དང་ཚ;ང་མ?ོན་པ་M་དvལ་འcེལ་ཐོ་བཀོད་དང་ 

ཚ;ང་མ?ོན་པའི་ཞབས་ཏོག་འcེལ་Wེགས་M་ནང་=་ གདོང་ཤེལ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི། 
● ཉིན་བWར་བཞིན་_་ ཆབ་གསང་འw་Wེ་ xན་M་ཚར་གཉིས་རེ་yགས་ནི 
● ག་དེ་ཅིག་]ེ་ )ིམ་ནང་ལས་zཱ་འབད་མི་ ངོ་Lང་M་ ན་Wེ་ ཡང་ན་ ཁོང་M་ནད་ཡམས་ཐོབ་ནི་ཉེན་ཁའི་མི་ངོ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཕན་ཐབས་འབད་ནི  
● Stay Safe to Stay Open གི་ཁས་}ངས ༼ཀོ་ཝིཊ-༡༩བཀག་འཛrན་འབད་ཐབས་=་ ལས་Kེ་འo་མཉམ་M་གིས་ 

གསོ་བ་དང་ཉེན་Oང་ཡར་nེད་གཏང་ནིའི་ཁས་}ངས་ངོས་ལེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན༽M་ངེས་ཏིག་]ེ་འབད་དགོཔ་ཨིན། 
● མི་དམངས་འཛ;མས་འ_་འབད་ནི་དང་ ལས་རིམ་M་མི་བaི 

 

བཟའ་ཁང༼བཞེས་Wོན་ཟ་ཁང་M་ནང་=་༽ས་Wོང་བཞག་ད
གོ 

ཕན་Mན་བར་ན་ ཨིནཅི་ 6 བཞག་དགོ༼འདི་ཡང་ 
~ག་ས་དང་ས་ཁར་Kོད་པའི་Rབས།༽ 

ས་ཁར་Kོདཔ་ད་དང་~ག་ས་M་ནང་=་ 
ཕན་Mན་M་གི་བར་ན་ཨིན་ཅི་ 6 གི་ས་Wོང་M་དགོ 
 

ཕན་Mན་བར་ན་ཨིན་ཅི་ 6 
གི་ས་Wོང་བཞག་ནི་=་བaོནམ་ཨིན། 

ཆང་ཁང་M ཕན་Mན་བར་ན་ ཨིནཅི་ 6 བཞག་དགོ༼འདི་ཡང་ 
~ག་ས་དང་ས་ཁར་Kོད་པའི་Rབས།༽ 

ས་ཁར་Kོདཔ་ད་དང་~ག་ས་M་ནང་=་ 
ཕན་Mན་M་གི་བར་ན་ ཨིན་ཅི་ 6 གི་་ས་Wོང་M་དགོ 
ཚད་གཞི་M་ཡང་ ཤོང་ཚད་བD་ཆ་ལས་འབད་བ་ཅིན་ 
བD་ཆ 75 དེ་ཅིག། `ིན་བདག་M་གིས་ 
གཞན་དང་འcེལ་བ་འཐབ་ད་ 
ཁ་རས་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ 

ཕན་Mན་བར་ན་ཨིན་ཅི་ 6 
གི་ས་Wོང་བཞག་ནི་=་བaོནམ་ཨིན། 
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ལས་Kེ་ག་གིས་འབད་Vང་ མི་དམངས་འཛ;མས་ནི་ 
དེ་ཡང་ དངོས་མཐོང་ལས་རིམ་ �ོག་བ�ན་ aེད་ས་ 
གཉེན་Wོན་ �ོ་བ་ དེ་ལས་ �ོ་Wོན་M་ནང་། 

-ཁ་རས་M་དགོཔ་ཨིན་Vང་ འ�བ་aེདཔ་དང་=ས་aལ་པ་M་བཅའ་མར་གཏོགས་པའི་Rབས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་དགོ། 
-�ོགས་པའི་ལས་རིམ་འཛrན་nོང་འo M་དགོ 
-ངོ་Lང་དང་ལས་Kེ་M་གིས་འབད་Vང་ _ས་�ན་Aི་གནས་Wངས་M་ གནས་Wངས་དང་འ�ིལ་ཡང་ན་ ས་གནས་Sི་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་ལས་gངས་M་ �་?ི་ཨོ་ཨེཆི་ 
(UDOH)གི་Dབ་nོར་ཐོག་ལས་ འ�ར་བཅོས་འབད་དགོ 

-ནང་ཚན་ནང་=་ ཨིན་ཅི 6 གི་ས་Wོང་བཞག་དགོ 
 
-ནང་ཚན་ནང་=་ཨིན་ཅི་ 6 
གི་ས་Wོང་M་བཞག་མ་དགོ་པའི་གི་Rོར་ལས་ 
ཚ;་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་M་གིས་འcེལ་ཐོག་ལས 
ས་གནས་Sི་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་དང་?ོས་བ�ན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ གནང་བ་ལེན་Mགས། �ང་མེདཔ་]ེ་ 
བཞག་མི་འདི་ ཉིན་?ངས་ 14 
གི་བར་ན་ཚར་རེ་བiག་ཞིབ་འབད་དགོ 
གནས་ཚད་འདི་ནང་=་ )བ་+ེལ་3གས་ཡོདཔ་ལས་ 
�ང་མེདཔ་]ེ་བཞག་མ་གནང་།  

-ནང་ཚན་ནང་=་ ཨིན་ཅི 6 གི་ས་Wོང་བཞག་དགོ 
 
-ནང་ཚན་ནང་=་ཨིན་ཅི་ 6 
གི་ས་Wོང་M་བཞག་མ་དགོ་པའི་གི་Rོར་ལས་ 
ཚ;་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་M་གིས་འcེལ་ཐོག་ལས 
ས་གནས་Sི་གསོ་བའི་འགོ་དཔོན་དང་?ོས་བ�ན་འབད་
ཞིནམ་ལས་ གནང་བ་ལེན་Mགས། �ང་མེདཔ་]ེ་ 
བཞག་མི་འདི་ ཉིན་?ངས་ 14 
གི་བར་ན་ཚར་རེ་བiག་ཞིབ་འབད་དགོ 
�ང་མེདཔ་]ེ་བཞག་མ་གནང་ཟེར་ཨིནམ་དང་འདི་ཡང
་ 
ནད་ཡམས་+ེལ་ནིའི་3གས་ཡོད་པའི་ས་ཁོངས་M་་ནང་
=་ཨིན་མས། 

ནང་ཚན་ནང་=་ཨིན་ཅི་ 6 
གི་ས་Wོང་བཞག་དགོཔ་ཨིན། ནང་ཚན་ནང་=་ 
ས་Wོང་བཞག་མིན་དགོ་པར་fར་�གས་Kོད་ཆོག 
 

lོབ་�་ཁག gངས་གhགས་ནིlོབ་�འི་ལག་དེབ \་ཏ་ཤེས་རིག་བཀོད་ཚ;གས lོབ་�་ལོག་འགོ་བ�གས་ནི་གི་འཆར་གཞི་ལག་དེབ 
K-12ཁ་རས་འདི་ད་�ོ་ཡག་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ 

ཤེས་ཡོན་ཆེ་བ 
�་ཨེསི་ཨེཆིཨི་(USHE)དང་ རང་Lང་ག�ག་ལག་ མཐོ་རིམ་lོབ་�་གཞི་བ�གས་འཆར་གཞི། 

 

 


