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ཀོོ་ཝིིཊ་-༡༩ གིི་སྨན་བཅོོ ས།

འདིི་ཚུ་གིིས་ང་ལུ་ཕན་ཐོོ གིས་འོ ང་གི? 
ཁྱོོ ད་ལུ་ ཀོོ་ཝིིཊ་-༡༩ འདི ་ཐོོ བ་པ་ཅིིན་དང་ ཤུགས་སེྦེ་ར་ན་ནི་གི་ཉེེ ན་ཁ་སྦེཽ མ་ཡོོ དཔ་ དེ ་ལས་ འཕྲལ་ཁམས་ཅིིག་ལས་ཁྱོོ ད་ལུ་ནད་ཡོམས་ཀིྱི་རྟགས་མཚན་འདི ་བྱུང་པ་ཅིིན་ ཁྱོོ ད་ལུ་ འ་ནཱིི་སྨན་བཅིོ ས་ཞབས་ཏོོ ག་འདི ་ཚུ་ཐོོ བ་ནི་ གོ ་

སྐབས་ཐོོ བ་སིྲིད་འོ ང་། ཨ་ལུ་ཆུང་ཀུ་ཞག་གྲངས་ ༢༨ ལངས་མི་དང་ ནད་གཞི་ཐོོ བ་སེྟེ་ ཤུགས་སེྦེ་ར་ན་ནིའི ་ཉེེ ན་ཁ་ཡོོ ད་མི་ཚུ་ལུ་ སྨན་བཅིོ ས་འདི ་འཐོོ བ་འོ ང་། ཁྱོོ ད་དང་ཁྱོོ ད་རའི ་ཨ་ལུ་གི་དོ ན་ལས་ འ་ནི་སྨན་བཅིོ ས་ཚུ་ ཉེེ ན་སྲུང་

དང་ནུས་སྟེོ བས་ག་དེ ་སེྦེ་འོ ང་ནི་ཨིན་མས་ག་ དྲུང་འཚོ་དང་གཅིིག་ཁར་འབེྲེལ་བ་འཐོབ་དགོ

འདིི་ཚུ་གི་དེི་སེྦེ་བིྱིནམ་སོྨ?
ཨེན་ཀིྲི་ཝིའི ་རཱལ་པིལསི་ཚུ་ དྲུང་འཚོ་གིས ་ཁྱོོ ད་ལུ་བིྱིན་ནི་ཨིནམ་དང་ འདི ་ཡོང་ ཁིྱོམ་ནང་འབག་སེྟེ་ ཉེི ན་གྲངས་ ༥ གི་རིང་ལུ་ ཉེི ནམ་རེ་ནང་ ཚར་ ༢ རེ་ཟ་དགོ པ་ཨིན། ངོ ་སོྦྱོར་འབད་མི་དང་ སྦྱོོ ང་བརྡར་འབད་དེ ་ཡོོ ད་པའི ་ གསོ ་

བའི ་གཅེིས་སྐྱོོ ང་གི་ཞབས་ཏོོ ག་བིྱིན་མི་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིིག་གིས་ ཨེན་ཀིྲི་ཝིའི ་རཱལ་པིལསི་སྨན་གིྱི་དོ ན་ལས་ སླབ་བྱི་འདི ་འབིྲེ་ཆོོ གཔ་ཨིན།

འདིི་ཚུ་གི་ཅིོ་ཨིིན་ན?
ཕྲ་རབས་ནད་འབུཔ་ཝིའི ་རའས་བཀོག་ནིའི ་ སྨན་ཚུ་རིྩིས་ཏོེ ་ ཁྱོོ ད་ར་ ཀོོ་ཝིིཊ་-༡༩ ལས་ གདོ ང་ལེན་འབད་ནིའི ་དོ ན་ལུ་ ཆོ་རོ གས་འབད་མི་སྨན་ཚུ་ཡོོ དཔ་ཨིན། འ་ནཱིི་སྨན་བཅིོ ས་ཚུ་

གིས་ ཁྱོོ ད་ར་ཤུགས་སེྦེ་ར་ན་སེྟེ་ སྨན་ཁང་ནང་ར་བསྐྱོལ་མ་དགོ པ་ཅིིག་སེྦེ་ བཀོག་ཐོབས་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན་རུང་ སྨན་བཅིོ ས་ཚུ་ ནད་གཞི་ཐོོ བ་ཡོོ ད་པའི ་ རྟགས་མཚན་ཚུ་སྟེོ ནམ་

ཅིིག་འབད་དགོ པ་ཨིན། ད་ལྟོོ ་ཚུན་ཚོད་ཀིྱི་རིང་ལུ་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་ནི་འདི ་ ཀོོ་ཝིིཊ་-༡༩ཐོོ བ་ནི་ལས་ བཀོག་ཐོབས་འབད་ནིའི ་ཐོབས་ལམ་དྲག་ཤོོ ས་ཅིིག་སེྦེ་ཡོོ དཔ་ཨིན། 

ང་གིིས་སྨན་བཅོོ ས་ནམ་འབདི་དིགོིཔ་སོྨ? 
ཁྱོོ ད་ར་ ན་ནི་འགོ ་བཙུགསཔ་ཅིིན་ སྨན་བཅིོ ས་འབད་བ་ཅིིན་ འ་ནཱིི་སྨན་ཚུ་གིས་ཕན་ལེགས་ཤོོ མ་ཐོོ གས་འོ ང་། ཁྱོོ ད་ཀིྱི་ནད་གཞི་ཐོོ བ་ཡོོ ད་པའི ་ རྟགས་མཚན་སྟེོ ན་ཏོེ ་ ཉེི ན་གྲངས་  

༥ གི་ནང་འཁོ ད་ ཝིའི ་རས་བཀོག་ཐོབས་ཀིྱི་སྨན་ཚུ་ཟ་དགོ པ་ཨིན། ཁྱོོ ད་ལུ་ ནད་ཀིྱི་རྟགས་མཚན་བྱུངམ་ཅིིག་ར་ ཀོོ་ཝིིཊ་-༡༩ གི་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ པ་འདི ་ག་ནི་བ་ཁག་ཆེོ་ དེ ་

འབདཝི་ལས་ ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་འ་ནི་སྨན་བཅིོ ས་འདི ་ཐོོ བ་ཚུགས། ཁྱོོ ད་རའི ་ཉེེ ་འདབས་ཀིྱི་ས་གནས་ནང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ས་འཚོལ། https://coronavirus.utah.gov/testing-

and-treatment.

འདིི་ཚུ་ཉེེན་སྲུང་དིང་ལྡནམ་སེྦེ་ཡོོདི་གི?
སྨན་རིགས་འདི ་ཚུ་ ཕི་གྲ་རཱལ་སྨན་རིག་བདག་སྐྱོོ ང་(ཨེཕ་གིྲ་ཨེ)གིས་ ངོ ས་སྦྱོོ ར་འབད་ཡོོ དཔ་དང་ འདི ་ཡོང་ ཉེེ ན་སྲུང་དང་ལྡན་པའི ་ཁར་ ནུས་སྟེོ བས་ཅིན་སེྦེ་འོ ང་ནི་གི་དོ ན་

ལས་ གསོ ་བའི ་སྨན་རིགས་ཀིྱི་བརྟག་དཔྱད་ཚུ་འབད་ཡོོ དཔ་ཨིན། སྨན་ཟ་ནི་དང་སྨན་བཅིོ ས་འབད་ནི་གི་རིགས་ ག་རའི ་ནང་ ཞོ ར་གནོ ད་ཚུ་མ་པ་ལས་ཡོོ དཔ་ཨིན། ཁྱོོ ད་ལུ་

གཞོ ར་གནོ ད་བྱུང་ནི་གི་ཚ་གྱིང་ཡོོ ད་དེ ་ ག་ཅིི་འབད་དགོ པ་ཨིན་ན་མ་ཤེོས་པ་ཅིིན་ ཁྱོོ ད་ལུ་སྨན་བིྱིན་མི་ དྲུང་འཚོ་དང་ ཡོང་ན་ གསོ ་བའི ་ཞབས་ཏོོ ག་བིྱིན་མི་འདི ་དང་འབེྲེལ་བ་

འཐོབ་གནང་། 

སྨན་ཚུ་ ག་ཏེེ་ལས་ཐོོ བ་ག? སྨན་འདི ་ཚུ་ མངའ་སེྡེ་གི་འོ ག་ལུ་ཡོོ ད་པའི ་ ཁྱོོ ད་རའི ་ གཅེིས་སྐྱོོ ང་པ་ངོ ་མ་ དྲུང་འཚོ་གི་ཡིོག་ཚང་ གལ་གནད་ཅིན་གིྱི་གཅེིས་སྐྱོོ ང་བིྱིན་མི་སྨན་ཁང་ སྨན་ཁང་
དང་ སྨན་ཚོང་ཁང་ཚུ་གིས་བིྱིནམ་ཨིན། འ་ནཱིི་སྨན་ཚུ་ ཁྱོོ ད་ལུ་ཕན་ཐོོ གས་ཡོོ ད་མེད་བལྟོ་ནིའི ་དོ ན་ལས་ དྲུང་འཚོ་དང་གཅིིག་ཁར་བློོ ་སླབ་ལྟོ། སྨན་བཅིོ ས་འདི ་ཚུ་ལེན་ནིའི ་དོ ན་ལུ་ འཐུས་
ཕོ ག་ནི་ཨིན་པའི ་ཁར་ ཡོང་ན་ གསོ ་བའི ་ཉེེ ན་བཅིོ ལ་འབད་དེ ་འོ ང་དགོ པ་ཨིན།

འ་ནཱིི་སྨན་བཅིོ ས་ཚུ་བིྱིན་སའི ་ ས་ཁོ ངས་འཚོལ་ཐོོ བ་ནི་དོ ན་ལས་coronavirus.utah.gov/treatments བལྟོ་གནང་། ཡོང་ན་ ཡུཊཅི་གསོ ་བའི ་ལས་ཁུངས་དང་ བརྒྱུད་འཕིྲན་ཨང་ 
༣༨༥-༢༧༣-༧༨༧༨ ནང་འབེྲེལ་བ་མཛད་གནང་།

Dzongkha 12/2022


