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མིི་གཞན་གིྱི་བོོ ་ལོོག་ཁརོ་ཁ་རོས་ལོག་ལེོན་འིཐབོ། 
ཁྱོོ ད་ར་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ལུ་ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབད་དེ ་ཉིི ན་གྲངས་༡༠མ་འགྱོོ ་ཚུན་ཚོོད་ཀིྱི་རིང་ལུ་ མི་དམང་འཛོོ མས་ས་དང་ མི་གཞན་གིྱོ་བོ ་ལོོག་ཁར་ ཁ་རས་
ལོག་ལེོན་འཐོབ་དགོ ། འ་ནི་ཉིི ན་གྲངས་༡༠གི་ནང་འཁོ ད་ལུ་ ལུས་སྦྱོོ ང་འབད་ས་དང་ ཡང་ན་ ཟ་ཁང་ལོ་སོ གས་པ་ ཁ་རས་ལོག་ལེོན་འཐོབ་ནི་གི་ལཱ་
ཁག་ཡོ ད་པའི ་ ས་སྒོོ ་ཚུ་ནང་འགྱོོ ་ནི་ལོས་འཛེོམ་དགོ པ་ཨིིན། 

ཟུར་བཞག་འདི ་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ལུ་ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབད་ཡོ ད་རུང་ ནད་ཡོ དཔ་སེྦེ་མ་འཐོོ ན་མི་ཡང་ན་ ནད་རྟགས་མ་འཐོོ ན་མི་ཚུའི་
དོ ན་ལུ་ཨིིན། འ་ནཱིི་གིས་ཁྱོོ ད་ར་ མ་ཤེེས་པར་གཞན་མི་ཅིིག་ལུ་ མི་སེྤེལོ་ནི་དོ ན་ལུ་ མི་གཞན་ལོས་སོ ་སོ ་འབད་བཞགཔ་ཨིིན། 
ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩གི་སྨན་ཁབ་འདི ་ དུས་མཐུན་སེྦེ་བཙུགས་ཡོ དཔ་དང་ ཡང་ན་ འདས་པའི ་ཉིི ན་གྲངས་༩༠གི་ནང་འཁོ ད་
ལུ་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ཐོོ བ་ཡོ ད་པ་ཅིིན་ ཁྱོོ ད་ར་ནད་གཞི་ཡོ ད་མི་དང་འབེྲེལོ་བ་བྱུང་སེྟེ་འབད་རུང་ ཁིྱོམ་ནང་སེྦེ་ཟུར་བཞག་ནང་སྡོོ ད་
མི་དགོ ། ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབེྲེལོ་བ་བྱུང་མི་ཟེ ར་མི་འདི ་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ཐོོ བ་ཡོ ད་མི་ཅིིག་གི་གནས་སྟེངས་ འབུ་ཉིེ ན་ཅིན་སེྦེ་སྡོོ དཔ་ད་ལུ་ 
ཐོད་ཀོར་དུ་འབེྲེལོ་བ་འཐོབ་མི་ཅིིག་ལུ་གོ ཝི་ཨིིན། 

ཐད་ཀོརོ་འིབེྲེལོ་བོ་ཟེེརོ་མིི་འིདི:

•       ཁྱོོ ད་ར་ ནད་འབུཔ་ཡོ ད་མི་ལོས་ ཕུཊ ༦ ནང་འཁོ ད་ དུས་ཡུན་སྐར་མ་ ༡༥ ཡང་ན་ དུས་ཡུན་༢༤ རིང་ལོས་ལྷག་ སྡོོ ད་མི་
ལུ་སླབ་ཨིིན། 

•       ཁྱོོ ད་ར་ ཁིྱོམ་ནང་ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཐོོ བ་ཡོ ད་པའི ་ནདཔ་ བདག་འཛིོན་འབད་ཡོ ད་མི་ཨིིན་པ་ཅིིན། 

•       ཁྱོོ ད་ར་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཡོ ད་མི་དང་མཉིམ་ ལུས་ཀིྱི་འབེྲེལོ་བ་བྱུང་ཡོ ད་པ་ཅིིན།༼ཕངམ་བཏབ་ནི་དང་ འུ་བཀོལོ་ཡོ ད་པ་
ཅིིན།༽ 

•       ཁྱོོ ད་ར་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཡོ ད་མི་དང་མཉིམ་ བཞེས་སྒོོ ་ཡང་ན་ ཟ་འཐུང་ཅི་ཆས་ཚུ་ བརེྗེ་སོ ར་འབད་ཡོ ད་པ་ཅིིན། 

•       ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཡོ ད་མི་ཅིིག་གི་ ཨིག་ཚིོ་དང་གློོ ་འཁོ ག་ནི་ ཡང་ན་ དབུགས་གཏོ ག་ལེོན་འབད་བའི ་སྐབས་ ཐོི གས་པ་རེ་ཁྱོོ ད་
ལུ་རེག་ཡོ ད་པ་ཅིིན། 

ཟུར་བཞག་ཟེེར་མིི་འདིི་ག་ཅིི་སོྨོ?
༡/༡༡/༢༠༢༢

ཁིྱིམི་ནང་ཟུརོ་བོཞག་སེྦེ་ ཉིི ན་གྲངས་༥གི་རིོང་ལུ་སྡོོ ད་དགོ། ག་དེ་ཅིིག་སེྦེ་:
•       སྨན་ཁབོ་མི་བོཙུགས་པ་ཨིིན་པ་ཅིིན། འ་ནི་འདི ་ ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩གི་སྨན་ཁབ་ ཚོར་ཅིིག་ཡང་མ་བཙུགས་པའི ་རྟགས་ཨིིན།

•       ཁྱིོ ད་ཀིྱིས་ ཀོོ་ཝིཊ-༡༩གི་ སྨན་ཁབོ་ཚུ་ དུས་མིཐུན་སེྦེ་རོ་མི་བོཙུགས་པས། འ་ནི་འདི ་ ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་ ཡར་འཕར་གིྱོ་སྨན་ཁབ་མ་བཙུགས་པ་ཨིིནམ་དང་ 
ཕའི ་ཛོར་དང་ ཡང་ན་ མེ་དྲེེ ་ན་སྨན་ཁབ་ཀིྱི་ཤེོ ་ཐེོངས་༢པ་འདི ་བཙུགས་ཏེ ་ ཟླཝི་༥ལྷགཔ་ཅིིག་འགྱོོ ་ཡོ དཔ་དང་ ཡང་ན་ ཇོོ ན་སཱན་ཨེིན་ཇོོ ན་སཱན་སྨན་ཁབ་འདི ་
བཙུགས་ཏེ ་ ཟླཝི་༢ལོས་ལྷག་སེྟེ་འགྱོོ ་ཡོ ད་མི་་ལུ་གོ ཝི་ཨིིན། ད་རུང་ ཕའི ་ཛོར་དང་མོ ་དྲེེ ་ན་སྨན་ཁབ་ ཤེོ ་ཐེོངས་༡ལོས་མ་བཙུགས་མི་འདི ་ལུ་ཡང་གོ ཝི་ཨིིན། 
སེྐྱེས་ལོོ་༥ལོས་༡༧གི་བར་ན་འབད་མི་ཚུ་གི་དོ ན་ལོས་ ཕའི ་ཛོར་སྨན་ཁབ་ ཤེོ ་ཐེོངས་ཅིིག་ལོས་འགལོ་མ་བཙུགས་པ་ཅིིན་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩གི་སྨན་ཁབ་འདི ་དུས་
མཐུན་མེདཔ་དང་ ད་ལྟོོ ་ ཨི་ལུ་ཚུ་གི་དོ ན་ལོས་ ཟུར་བཞག་གི་ལོམ་སྟེོ ན་ནང་ལུ་ ཡར་འཕར་གིྱོ་སྨན་ཁབ་འདི ་ ཚུད་དེ ་མེདཔ་ཨིིན།

༥
ཉི ན་�ངས་ 

Dzongkha
03/2022
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ག་དེ་དྲག་དྲག་ ཁིྱིམི་ནང་སྡོོ ད་འིདི་ གཞན་མིི་མིཉིམི་འིབེྲེལོ་བོ་མི་འིཐབོ་པརོ་སྡོོ ད་གནང་།

•       ཁྱོོ ད་ར་ ཁིྱོམ་ནང་སེྦེ་ ཟུར་བཞག་ནང་སྡོོ ད་པའི ་སྐབས་ལུ་ ལཱ་སར་ སློ བ་གྲྭ་ནང་ ཡན་ལོག་ཆོ ས་ཚོན་གིྱོ་ལོས་སྣ་ ཆོ ས་ལུགས་ཀིྱི་ཞབས་ཏོ ག་ བཟའ་ཚོང་སྤུང་འཛོོ མས་དང་ གཞན་ལོས་རིམ་ནང་འགྱོོ ་ནི་མི་
འོ ང་། གསོ ་བའི ་ཞབས་ཏོ ག་ལེོན་པ་རྐྱངམ་གཅིིག་འགྱོོ ་མི་མ་གཏོ གས་ ཁིྱོམ་ནང་ར་སྡོོ ད།

•       ཁྱོོ ད་ར་ ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབད་བའི ་ཤུལོ་ལུ་ ཉིི ན་གྲངས་ ༡༠གི་རིང་ འབད་ཚུགས་པ་ཅིིན་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ གི་ནད་རྟགས་ དཔེར་ན་ དྲེོ ད་ཤུགས་ཐོོ ་བཀོོ ད་བཞག་ནི་ཚུ་རིྩིས་ཏེ ་ ནད་རྟགས་ཚུ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ པ་
ཨིིན། ཁྱོོ ད་ལུ་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ གི་ནད་རྟགས་འཐོོ ན་པ་ཅིིན་ དུས་འཕྲལོ་ལོས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ །

•       ཁྱོོ ད་རའི ་ཁིྱོམ་ནང་ མགོྱོནམོ་འོ ང་ནི་འདི ་ མར་ཕབ་དགོ །

•       ཁྱོོ ད་ཀིྱི་ཟུར་བཞག་གི་གནས་ཡུན་འདི ་མ་ཚོང་ཚུན་ཚོོད་ འགྲུལོ་སྐྱེོ ད་འབད་ནི་མི་འོ ང་། ནད་འབུཔ་ལུ་ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབད་ཞིནམ་ལོས་ ཉུང་ཤེོ ས་ཉིི ན་གྲངས་༥གི་ནང་འཁོ ད་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ པ་དང་ འགྲུལོ་
སྐྱེོ ད་མ་འབད་བའི ་ཧེེ ་མ་ ཁྱོོ ད་ཀིྱི་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲེས་འདི ་ ནད་འབུཔ་མེདཔ་སེྦེ་ངེ ས་གཏན་བཟོ ་དགོ པ་ཨིིན། ཁྱོོ ད་ལུ་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ གི་ནད་རྟགས་འདི ་ཡོ ད་པ་ཅིིན་ འགྲུལོ་སྐྱེོ ད་མ་འབད། འགྲུལོ་སྐྱེོ ད་འབད་
བ་ཅིིན་ མི་གཞན་གིྱོ་བོ ་ལོོག་ཁར་ཁ་རས་ལོག་ལེོན་འཐོབ། 

•       གཞན་མི་ཚུ་ལོས་ ཉུང་ཤེོ ས་ ཕུཊ་༦ ཡང་ན་ མི་ཊར༢༼ཧེ་ལོམ་ལོག་ཐོོ ་༢ དེ ་ཅིིག༽ དེ ་ཅིི་ས་སྟེོ ང་བཞག་དགོ  

ང་ཟུརོ་བོཞག་ནམི་མིཇུག་བོསྡུ་འིོ ང་ག?

ཁྱོོ ད་ལུ་ ནད་རྟགས་མེད་པ་ཅིིན་ ཉིི ན་གྲངས་༥གི་ཤུལོ་ལོས་ ཁིྱོམ་ནང་གི་ཟུར་བཞག་འདི ་ མཇུག་བསྡུ་རུང་བཏུབ། ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་ ཁིྱོམ་ནང་གི་ཟུར་བཞག་གི་གནས་
ཡུན་འདི ་མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལོས་ ད་རུང་ ཉིི ན་གྲངས་༥གི་རིང་ལུ་ མི་གཞན་གིྱོ་བོ ་ལོོག་ཁར་དང་ མི་དམངས་འཛོོ མས་ས་ལུ་ ལེོགས་ཤེོ མ་སེྦེ་བཏུབ་པའི ་ ཁ་རས་
ལོག་ལེོན་འཐོབ་པ་ཅིིན་ ལཱ་འབད་ས་དང་ སློ བ་གྲྭ་ དེ ་ལོས་ གཞན་མི་ལོས་རིམ་ཚུ་ནང་ལུ་ ལོོག་སེྟེ་འགྱོོ ་རུང་བཏུབ། འདི ་གིས་ མི་གཞན་མི་ཚུ་ ཉིེ ན་སྲུང་དང་
ལྡནམ་འབད་བཞག་ནི་ལུ་ཕན་ཐོོ ག་བྱུང་འོ ང་།

མིི་ལོ་ལུ་ཅིིག་ ཉིི ན་གྲངས་༥ལོས་ལྷག་སེྟེ་ ཟུརོ་བོཞག་དང་ ཡང་ན་ ཟུརོ་གནས་སེྦེ་སྡོོ ད་དགོཔ་དང་ ག་ཅིི་འིབོད་ཟེེརོ་བོ་ཅིིན་ ཁོ ང་སྡོོ ད་ས་དང་ ལཱ་
འིབོད་སའིི་ས་སྒོོ ་ནང་ གཞན་མིི་ཚུ་ལུ་ ཀོོ་ཝིཊ་ལོས་བོརེྟེན་པའིི་ ཉིེ ན་ཁ་སྦེོ མི་སེྦེ་རོ་ཡོད་མིི་ལོས་བོརེྟེན་ཏེེ་ཨིིན། ལེོགས་བཅིོ ས་འབད་སའི ་མཐུན་རེྐྱན་
༼བཙོོ ན་ཁང་༽ ཡུན་བརྟན་གིྱོ་རྒྱུན་སྐྱེོ ང་མཐུན་རེྐྱན་ ཡང་ན་ སྡོོ ད་ཁིྱོམ་མེད་མི་ཚུ་སྡོོ ད་སའི ་ས་ཁོ ངས་ཚུ་ནང་ ལཱ་འབད་མི་དང་ ཡང་ན་ སྡོོ ད་མི་ཚུ་གིས་ སི་གིྲ་སི་
ལོས་བཟོ ་ཡོ ད་པའི ་ འ་ནི་ལོམ་སྟེོ ན་ཚུ་ལུ་གནས་དགོ པ་ཨིིན། གསོ ་བའི ་རྒྱུན་སྐྱེོ ང་གི་ལཱ་འབད་མི་ཚུ་གིས་ སི་གིྲ་སི་གིས་བཟོ ་ཡོ ད་མི་ འ་ནི་ལོམ་སྟེོ ན་ཚུ་ལུ་ གནས་
དགོ པ་ཨིིན།

ཁྱིོ ད་རོ་ ཕིྱིརོ་ཐོ ན་འིབོད་དེ་ ཉིི ན་གྲངས་༥ གི་ཤུལོ་ལོས་དང་ ཡང་ན་ ཀོོ་ཝིཌ-༡༩ ནད་རྟེགས་འིཐོ ན་

པ་ཅིིན་ བོརྟེག་དཔྱད་འིབོད། 
འ་ནི་འདི ་གིས་ ཁྱོོ ད་རའི ་གཟུགས་ཁར་ ཕྲ་རབས་ནད་འབུཔ་ཡོ ད་མི་འདི ་ བརྟག་དཔྱད་ཀིྱིས་ བདའ་ཟུན་བཅུགཔ་ཨིིན། བརྟག་དཔྱད་སྙན་ཞུ་མ་ཐོོ བ་ཚུན་ཚོད་ ཁིྱོམ་ནང་ར་སྡོོ ད་གནང་། འདི ་བསྒོང་ ཁྱོོ ད་ལུ་ནད་གཞི་
མེདཔ་སེྦེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་བ་ཅིིན་ ཁིྱོམ་ནང་གི་ ཟུར་བཞག་གི་གནས་ཡུན་འདི ་མཇུག་བསྡུ་རུང་བཏུབ། ཟུར་བཞག་གི་གནས་ཡུན་འདི ་ཚོང་སེྟེ་ཉིི ན་གྲངས་༥གི་ཤུལོ་མ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་ཚུགསཔ་དང་ ཡང་
ན་ བརྟག་དཔྱད་མི་འབད་ནི་ཨིིན་པ་ཅིིན་ ཀོོ ་ཝིིཌ-༡༩ ཐོོ བ་མི་དང་ཅིིག་ཁར་འབེྲེལོ་བ་མཇུག་འཐོབ་མི་ལོས་འགོ ་བཟུང་ ཉིི ན་གྲངས་༡༠གི་རིང་ལུ་ ཁིྱོམ་ནང་ར་སྡོོ ད་དགོ ། ཁྱོོ ད་ར་ནད་འབུཔ་འདི ་ཐོོ བ་ཡོ དཔ་སེྦེ་ བརྟག་
དཔྱད་འབད་བ་ཅིིན་ ཁིྱོམ་ནང་ཟུར་གནས་སེྦེ་སྡོོ ད་དགོ ། 

ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ གི་ནད་རྟགས་ཚུ་བལྟོ། ཁྱོོ ད་ན་བ་ཅིིན་ དུས་འཕྲལོ་ལོས་ ཁིྱོམ་ནང་ཟུར་གནས་སེྦེ་སྡོོ ད་ཞིནམ་ལོས་ བརྟག་དཔྱད་འབད་དགོ ། 

མི་ཚུ་ལོོག་འདི ་ར་ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ནད་འབུཔ་ཐོོ བ་ནི་ ཉིེ ན་ཁ་ཡོ དཔ་ཨིིནམ་ ང་བཅིས་ཀིྱིས་ཤེེས། མི་ལོ་ལུ་ཅིིག་ ཟུར་བཞག་མཇུག་བསྡུ་སེྟེ་ གཞན་ལུ་འབུ་ཉིེ ན་ཅིན་
མེད་རུང་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ངོ ས་འཛིོན་བྱུང་བཞིནམ་ལོས་ ནད་ཡོ དཔ་འབད་ར་འཐོོ ན་འོ ང་། སི་ཌི ་སི་དང་ ཡུ་ཊཅི་ གསོ ་བའི ་ལོས་ཁུངས་ཀིྱིས་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཐོོ བ་སེྟེ་ ཉིི ན་
གྲངས་༩༠༼ཟླཝི་༣ དེ ་ཅིིག༽ མན་ཆད་སོ ང་ཡོ ད་པ་ཅིིན་ ཁྱོོ ད་ལུ་ནད་རྟགས་གསརཔ་དང་ ཡང་ན་ ཉིེ ན་འཚུབས་མ་བྱུང་པ་ཅིིན་ ནད་ཐོོ བ་མི་དང་ཅིིག་ཁར་ 
འཕེྲལོ་བ་འཐོབ་ཏེ ་འབད་རུང་ བརྟག་དཔྱད་འབད་མ་དགོ ་པའི ་རྒྱབ་སྣོ ན་འབདཝི་ཨིིན། ཨིིན་རུང་ ཁྱོོ ད་ལུ་ནད་རྟགས་གསརཔ་དང་ ཡང་ན་ ནད་རྟགས་ཀིྱི་གནས་
སྟེངས་འདི ་སྐྱེོ ་དྲེག་འགྱོོ ་བ་དང་ ཡང་ན་ ཁྱོོ ད་ལུ་ནད་གཞི་འདི ་ཡོ དཔ་སེྦེ་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ ་ ཉིི ན་གྲངས་༩༠ལོས་ལྷག་སེྟེ་འགྱོོ ་བ་ཅིིན་ཁྱོོ ད་ཀིྱིས་ད་རུང་བརྟག་
དཔྱད་འབད་དགོ པ་ཨིིན།

སྨན་ཁབ་ཚོངམ་སེྦེ་རྐྱབ་མི་ལུ་ཡང་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ འདི ་ཐོོ བ་ནི་ཉིེ ན་ཁ་༼ཐོོ གས་གྲོ ལོ་ཟེར་སླབ་ཨིིན༽ ཡོ ད་ཟེ ར་ ང་བཅིས་ཀིྱི་ཤེེས། དེ ་འབདཝི་ལོས་ ང་བཅིས་ཀིྱིས་ ཉིེ ན་སྲུང་ཅིན་འོ ང་ནི་དོ ན་ལུ་ ཁྱོོ ད་ར་ སྨན་ཁབ་རྐྱབ་
མི་ཨིིན་རུང་ ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབད་འདི ་ ཉིི ན་གྲངས་ ༥གི་ནང་འཁོ ད་ ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ བརྟག་དཔྱད་འབད་ཟེ ར་ རྒྱབ་སྣོ ན་འབདཝི་ཨིིན།

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/hcp/index.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

