ནད་ཡམས་ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ བཙུགས་
ཞིི ནམ་ལས་ ང་ལུ་ག་ཅིི་འབད་འོ ོང་ག?

༤/202༡ ལུ་

ཉིིན་ཞག་དག་པ་ཅིི ག་ སྨན་ཁབ་ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་ ཕྱམ་ཕྱིི མ་ཨ་ཙིི ་རེེ ་ འབྱུང་ཉེེན་ཡོ ོད།

ང་གིིས་བཙུགས་ཅིི
ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩

འ་ནིི ་ཚུ་ ཁྱོ ོད་རའིི ་གཟུགས་ཀྱིི ས་ ནད་གཞིི ་ཐུབ་པའིི ་ནུས་པ་བཟོ་བའིི
ོ ་ སྤྱིི ར་བཏང་གིི ་རྟགས་མཚན་ཅིི ག་ཨིི ན།

ནད་བཀག་སྨན་ཁབ།

འ་ནིི ་ སྨན་ཁབ་ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་འདིི་ ཉིིན་ཞག་དག་པ་ཅིི ག་གིི ་རྒྱབ་ལས་ཡལ་འགྱོ ོ་དགོ ོ།

མིི ་ལ་ལུ་ཅིི ག་ལུ་ སྨན་ཁབ་ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་མིི ་འབྱུང་ནིི ་དང་ ཡང་ཅིི ན་ སྨན་ཁབ་གོ ོ་རིི མ་གཉིིས་པའིི ་སྐབས་སུ་ སྨན་
ཁབ་གོ ོ་རིི མ་དང་པའིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་དང་ མ་འདྲཝ་སྦེེ ་འབྱུང་ཉེེན་ཡོ ོད།

སྨན་ཁབ་ལུ་བརྟེེན་ ཞོ ོར་གནོ ོད་ཚབས་ཆེེ ན་སྦེེ ་འབྱུང་ནིི ་འདིི་དཀོ ོན་དྲགས་ཅིི ག་ཨིི ན།

སྨན་ཁབ་སྤྱིིར་བཏང་གིི་ཞོ ོར་གནོ ོད།
སྨན་ཁབ་བཙུགས་པའིི ་ལག་ངར་གུ:
• ན་ཟུག་རྐྱབ་ནིི །

ཁྱོ ོད་རའིི ་གཟུགས་ལྷག་མ་ག་ར:
• ཐང་ཆད་ནིི །

• མགུ་ཏོ་ན་ནིི
ོ
།

• སྤྱིི ག་རྨ་འཐོན་ནིི
ོ །

• རྐང་ཚིི གས་ལག་ཚིི གས་ན་ནིི །

• སྦོ ོ་ནིི །

• གྱང་ཤུམ་རྐྱབ་ནིི །

• དྲོད་འབར་རྐྱབ་ནིི
ོ
།

• ཁམ་ཕོ ོག་རྐྱབ་ནིི ་དང ཕོ ོཝ་ན་ནིི ་ཚུ་བྱུང་འོ ོང་།

ནད་གཞིི ་བཀག་ནིི ་ནུས་པ་ག་དེེ་དྲག་དྲག་འཐོབ་ཐབས་ལུ་
ོ
ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ལ་ལུ་ཅིི ག་ སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་རེེ ་བཙུགས་དགོ ོཔ་ཡོ ོད། སྨན་ཁབ་གོ ོ་རིི མ་དང་པ་

བཙུགས་ཞིི ནམ་ལས་ ཞོ ོར་གནོ ོད་འབྱུང་ཡོ ོད་རུང་ སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་པ་དེེ་ ཨིི ན་ཅིི ་མིི ན་ཅིི ་བཙུགས་དགོ ོཔ་ཁག་ཆེེ ། དྲུང་འཚོོ་དང་ཡང་ཅིི ན་སྨན་ཁབ་རྐྱབ་མིི ་གིི ས་ སྨན་ཁབ་མ་
རྐྱབ་ཟེེ ར་སླབ་ན་མ་གཏོགས་
ོ
སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་ཆ་ར་རྐྱབ་དགོ ོ།

སྨན་ཁབ་ག་ཅིི ་ར་བཙུགས་རུང་ ཁྱོ ོད་རའིི ་གཟུགས་ཀྱིི ས་ ནད་གཞིི ་ལས་ཉེེན་སྲུང་གིི ་ནུས་པ་བཟོ་ནིི
ོ ་དོན་ལུ་
ོ
དུས་ཡུན་
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བདུན་ཕྲག། བདུན་ཕྲག།
སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་པའིི ་ཤུལ་ལུ།

འགོ ོརཝ་ཨིི ན། སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེངས་གཉིིས་པ་རྐྱབ་ཚར་ཞིི ནམ་ལས་ བདུན་ཕྲག་གཉིིས་ཀྱིི་ཤུལ་ལས་ ཁྱོ ོད་ལུ་ནད་

བཀག་སྨན་ཁབ་ ཆ་ཚང་རྐྱབ་ཚར་ཡོ ོདཔ་དང་ ཡང་ཅིིན་ནད་གཞིི ་ལས་ཉེེན་སྲུང་གིི་ ནུས་པ་འཐོབ་སྦེེ
ོ ་ཆ་བཞགཔ་
ཨིིན། སྨན་ཁབ་རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་པ་ མ་བཙུགས་པའིི ་ཧེེ ་མམ་དང་ཡང་ཅིི ན་ ཁྱོ ོད་རའིི ་གཟུགས་ལུ་ ནད་གཞིི ་ལས་ཉེེན་

སྲུང་གིི ་ནུས་པ་ མ་འཐོབ་པའིི
ོ
་ཧེེ ་མ་ ནད་འབུབ་དང་ཁ་ཐུག་བརྐྱབས་པ་ཅིི ན་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་ ནད་གཞིི ་ཕོ ོག་ཉེེན་ཡོ ོད། ཀོ ོ་
ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ཀྱིི ས་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ གིི ་ རྟགས་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ལུ་ འབར་ཆད་མིི ་རྐྱབ། མིི ་མང་གསོ ོ་བའིི ་

འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལུ་ ཉེེན་ཁ་མིི ་འབྱུང་ནིི ་དོན་ལུ་
ོ
མིི ་མང་ལེེ ་ཤ་ཅིི ག་ལུ་ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་རྐྱབ་མ་ཚར་ཚུན་ཚོོད་ མིི ་མང་ས་
གོ ོ་དང་མིི ་སྤུང་འཛོ ོམས་འབད་ས་ལུ་འགྱོ ོཝ་ད་ ཁ་རས་སྤུར་གནང་།
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མཁོ ོ་ཆེེ འིི་བསླབ་བྱ།

ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་ཞིི ནམ་ལས་ ག་དེེ་ཅིི ག་རྩ་འགེེ ངས་ཚུགསཔ་ ཟུག་འཇོམས་སྨན་མ་བཟའ་བར་བསྒུག་བསྡོ
ོ
ོད་པ་ཅིི ན་ལེེ གས་ཤོ ོམ་ཨིི ན། ཨིི ན་རུང་ཡང་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་
༡༩ ནད་བཀག་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་ཞིི ནམ་ལས་ སྨན་ཁབ་ཞོ ོར་གནོ ོད་ ན་ཟུགས་དྲག་ཐབས་ལུ་ དྲུང་འཚོོའིི་བསླབ་བྱ་མ་དགོ ོ་པར་ ཚོོང་ཁང་ནང་ལས་ཐོབ་ཆོ
ོ ོག་ཡོ ོད་པའིི ་ ཟུག་འཇོམས་
ོ
སྨན་ཚུ་ སྤྱོ ོད་དགོ ོ་པ་ཅིི ན་ཁྱོ ོད་རའིི ་དྲུང་འཚོོ་ལས་བསླབ་བྱ་ལེེ ན་ཞིི ནམ་ལས་སྤྱོ ོད་དགོ ོ།

ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་ཞིི ནམ་ལས་ དྲུང་འཚོོ་གིི ས་ དུས་རྒྱུན་གྱིི ་སྨན་ཟ་ནིི ་ལས་འཛེེ མས་དགོ ོ་པའིི ་ སླབ་བྱ་ཡོ ོད་ན་མ་གཏོགས་
ོ
དུས་རྒྱུན་གསོ ོ་ཐབས་ཀྱིི ་ སྨན་ཚུ་འཕྲོ ོ་
མཐུད་སྤྱོ ོད་དགོ ོཔ་གལ་ཆེེ ། དུས་རྒྱུན་གསོ ོ་ཐབས་ཀྱིི ་ སྨན་སྤྱོ ོད་ནིི ་ལས་ མཚམས་འཇོག་འབད་ནིི
ོ
་འདིི་ ཉེེན་འཚུབ་ཆེེ ་ཤོ ོས་ཅིི ག་ཨིི ན།

སྨན་ཁབ་བཙུགས་ས་ལུ་ ཚ་ཤུགས་དང་ན་

དྲོ ོད་འབར་མར་ཕབ་ཀྱིི་དོ ོན་ལུ:

ཟུགས་ཕབ་ནིི ་དོ ོན་ལུ།

• ཆུ་མངམ་སྦེེ ་འཐུང་ནིི །

• དྲོད་མེེ
ོ ད་པའིི ་གོ ོ་ལ་ཡང་འཕྲོ ོས་འཕྲོ ོས་གྱོ ོན་ནིི །

• རས་གཙང་ཏོག་ཏོ
ོ ་ོ ཆུ་སྦང་ཞིི ནམ་ལས་ ཁོ ོད་སིི ་སིི ་སྦེེ ་ ཁབ་རྐྱབ་པའིི ་
རྨ་གུ་བཀལ་ནིི །

• ཁབ་རྐྱབ་པའིི ་ལག་ངར་ གཡོ ོག་བཀོ ོལ་ནིི ་དང་ ཡང་ཅིི ན་ལག་ངར་
ལུས་སྦྱོ ོང་འབད་ནིི །

དྲུང་འཚོོ་ནམ་འབོ ོ་དགོ ོཔ་ཨིིན་ན

སྨན་ཁབ་ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་འདིི་ གནས་སྟངས་མང་ཤོ ོས་ཅིི ག་ལུ་ར་ རང་བཞིི ན་གྱིི ་རྒྱུན་སྲོ ོལ་ཨིི ན། དྲུང་འཚོོ་འམ་ཡང་ཅིི ན་སྨན་
བཅོ ོས་འབད་མིི ་འབོ ོ་དགོ ོཔ:

• སྨན་ཁབ་རྐྱབ་སྟེེ ་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོད་༢༤ འམ་ཉིིན་ཞག་གཅིི ག་གིི ་རྒྱབ་ལས་ སྨན་ཁབ་བཙུགས་པའིི ་ སྤྱིི ག་རྨ་རྒྱས་སྟེེ ་ གནས་
སྟངས་འཚུབ་ཅན་འགྱོ ོ་བ་ཅིི ན།

• སྨན་ཁབ་ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་འདིི་ ཉིིན་ཞག་དག་པ་ཅིི ག་གིི ་རྒྱབ་ལས་ཡལ་མ་འགྱོ ོ་བ་ཅིི ན་དང་ ཡང་ཅིི ན་ ཁྱོ ོད་ར་གིི ས་ སྨན་ཁབ་
ཀྱིི ་ཞོ ོར་གནོ ོད་འདིི་ལུ་སེེ མས་སྡུག་པ་ཅིི ན།

• ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ ཇོན་སོ
ོ
ོན་དང་ཇོན་སོ
ོ
ོན་སྨན་ཁབ་( Johnson & Johnson ) ཟེེ ར་བའིི ་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་

བཙུགས་ཞིི ནམ་ལས་ གཤམ་གསལ་ ནད་རྟགས: མགུ་ཏོ་ཤུགས་སྦེེ
ོ
་ན་ནིི ་དང་། སྒལ་ཏོ་ན་ནིི
ོ
། རྩ་ཁམས་དང་འབྲེེ ལ་བའིི ་ནད་
རྟགས་གསརཔ་ཐོན་ནིི
ོ ། ཕོ ོཝ་ཤུགས་སྦེེ ་ན་ནིི ་དང་། དབུགས་གཏོང་ལེེ
ོ ན་གྱིི ་དཀའ་ངལ། རྐངམ་སྦོ ོ་ནིི ། སྤོ ོ་རོ ོ་ཐོན་ནིི
ོ ་དང་ཡང་
ཅིི ན་སྤྱིི ག་རྨ་ཚུ་ཐོན་པ་ཅིི
ོ
ན།

(v-safe)རིི མ་ལུགས་ནང་ལུ་ ག་དེེ་སྦེེ་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་ནིི ་ཨིིན་ན་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་བྱིིན་མིི་ལུ་དྲིི་ད།

(V-safe) ཟེེ ར་མིི ་འདིི་ ཁྱོ ོད་ཀྱིི ས་ ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ རྐྱབ་ཞིི ནམ་ལས་ སྨན་ཁབ་ཞོ ོར་གནོ ོད་ག་ཅིི ་ར་ འབྱུང་ཡིི ་ག་གིི ་སྐོ ོར་ལས་ ནད་རིི གས་བཀག་ཐབས་ལྟེེ ་བ་ལུ་ སྙན་ཞུ་
འབད་ཚུགསཔ་བཟོ་བའིི
ོ ་ ཡོ ོངས་འབྲེེ ལ་གྱིི ་མཐུན་རྐྱེེ ན་རིི མ་ལུགས་ཅིི ག་ཨིི ན། ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ རིི མ་ཐེེ ངས་གཉིིས་པ་ དགོ ོ་མིི ་དགོ ོ་ཟེེ ར་བའིི ་དྲན་སོ ོ་ཡང་ ཡོ ོངས་འབྲེེ ལ་
རིི མ་ལུགས་ འ་ནིི ་ནང་ལས་ཐོབ་ཚུགས།
ོ

v-safe

SM

ཀོ ོ་ཝིི ཊ་༡༩ ནད་བཀག་སྨན་ཁབ་ བཙུགས་ཚར་
བའིི ་ཤུལ་ལུ། འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་བརྟག་དཔྱད

(v-safe ) རིི མ་ལུགས་ཀྱིི ་སྐོ ོར་ལས་ ཁ་གསལ་གཤམ་གསལ་ ཡོ ོངས་འབྲེེ ལ་ཁ་བྱང་ཐོག་
ོ www.cdc.gov/vsafe ཐོབ་ཚུགས།
ོ
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