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ཟུར་གནས་ཟེེར་མིི་འདིི་ག་ཅིི་སོྨོ?

ཟུར་གནས་འདིི ་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ཡོོ དི་མིི་ ཡོང་ན་ ནདི་རྟགས་ཡོོ དི་མིི་ཚུའི་དིོ ན་ལུ་ཨིིན། ཁྱོོ དི་ར་འབུ་ཉེེ ན་ཅན་དིང་ ནདི་རྟགས་མི་འཐོོ ན་པའི ་ཧེེ ་མི་ ཉེི ན་གྲངས ༢ ལས་ ཟུར་གནས་འདིི ་མིཇུག་མི་བསྡུཝི་ཚུན་ ཁྱོོ དི་ཀིྱིས་
གཞན་ལུ་སེྤེལ་ཚུགསཔ་ཨིིན། ཁྱོོ དི་ལུ་ ནདི་རྟགས་ཡོོ དི་ར་མེིདི་པ་ཅིན་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ནདི་ཡོོ དིཔ་སེྦེ་ངོ ས་འཛིིན་ མི་འབདི་བའི ་ཉེི ན་གྲངས་ ༢ གི་ཧེེ ་མི་ འབུ་ཉེེ ན་ཅན་ཨིིན། དུས་ཚོོདི་འནི་བཟུམི་ནང་ ཁྱོོ དི་ར་མིཉེམི་
གཅིག་ མིི་ག་ར་ཨིིན་རུང་འབེྲེལ་བ་འཐོབ་པ་ཅིན་ ནདི་འབུཔ་ལུ་ཕིྱིར་ཐོོ ན་འབདི་ཡོོ དིཔ་ལས་ ཟུར་བཞག་ནང་སྡོོ དི་དིགོ

ཟུརོ་གནས་ཟེེརོ་མིི་འིདིི།:
ཁྱོོ དི་རའི ་ཁིྱོམི་ནང་ར་འབདི་རུང་ ཟུར་གནས་འདིི ་མིཇུག་མི་བསྡུ་ཚུན་ གཞན་མིི་ལས་ག་དིེ ་དྲག་དྲག་ ཟུར་སྡོོ དི་དིགོ ། 

གསོ ་བའི ་ཞབས་ཏོོ ག་དིོ ན་ལུ་རྐྱངམི་གཅིག་
མི་གཏོོ གས་ ཁྱོོ དི་རའི ་ཁིྱོམི་ནང་སྡོོ དི་དིགོ

ཁྱོོ དི་རའི ་ཁིྱོམི་ན་ མིི་གཞན་ལས་ཟུར་ཏོེ ་ 
ཁང་མིིག་སོ ་སོ ་ནང་སྡོོ དི།

གཞན་མིི་ཉེེ ་འདིབས་ལས་ཕར་ འགྱོོ ་དིགོ ་པ་ཅིན་ ཁ་རས་
ལག་ལེན་འཐོབ། 

འཕྲལ་འཕྲལ་རང་དིཀྲོོ གས་ཡོོ དི་པའི ་ཅ་ཆས་༼བརྒྱུདི་འཕིྲན། སོྒོའི་
གཉེའ་ཤིིང་། གློོ ག་མེིའི ་ཨེིབ་རྟ། ཆབ་གསང་གི་ལག་བཤེིདི། འབེྲེལ་

སེྟེགས་དིང་ ལྕགས་ཀིྱི་རིགས།༽ཚུ་འཕྱིག་དིགོ  

འབདི་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོོ དི་རའི ་ཁིྱོམི་ནང་ལུ་ མིི་
གཞན་མིི་ལས་ ཆབ་གསང་སོ ་སོ ་སེྦེ་ལག་ལེན་

འཐོབ། 

གཞན་མིི་ལག་ལེན་འཐོབ་ཡོོ དི་པའི ་
ཅ་ལ་བཟུམི་ ལག་ལེན་མི་འཐོབ་ནི་

བརིྩི་རྐྱབ།

༡/༡༡/༢༠༢༢
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ང་གི་ཟུརོ་གནས་འིདིི་ནམི་རྫོོ གས་ནི་སྨོོ ? 

ཁྱོོ དི་ཟུར་གནས་སྡོོ དི་དིོ གཔ་འདིི ་ཡོང་: 

•       དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོདི་ ༢༤ རིང་ དྲོ དི་མི་འབར་བ་ཅིན།༼དེི་ཡོང་ དྲོ དི་མི་འབར་ནི་དིོ ན་ལུ་ སྨན་ག་ནི་ཡོང་ལག་ལེན་མི་འཐོབ་མིི།༽ 

•       དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོོདི་ ༢༤ གི་རིང་ ཁྱོོ དི་ཀིྱི་ནདི་རྟགས་འདིི ་ལེགས་བཅོ ས་འགྱོོ ་བ་དིང་ 

•       ཁྱོོ དི་ལུ་ནདི་གཞི་འདིི ་ཡོོ དིཔ་སེྦེ་ བརྟག་དིཔྱདི་འབདི་དིེ ་ ཉུང་ཤིོ ས་ཉེི ན་གྲངས་༥འགྱོོ ་བ་ཅིན།

•       ཁྱོོ དི་ལུ་ ནདི་རྟགས་ཚུ་ག་ནི་ཡོང་མེིདི་པ་ཅིན་ ཁྱོོ དི་ར་བརྟག་དིཔྱདི་འབདི་བའི ་ཉེི ནམི་ལས་འགོ ་བཙུགས་ ཉེི ན་གྲངས་ ༥ གི་རིང་ ཁིྱོམི་ནང་སྡོོ དི། ཁྱོོ དི་ན་ནི་འགོ ་བཙུགསཔ་དིང་ ཡོང་ན་ ནདི་རྟགས་ཐོོ ན་ནི་འགོ ་
བཙུགས་པ་ཅིན་ ཁྱོོ དི་ཀིྱི་ ཁིྱོམི་ནང་སེྦེ་ ཉེི ན་གྲངས་༥གི་རིང་ལུ་ ཟུར་གནས་སེྦེ་སྡོོ དི་ནི་གི་གནས་ཡུན་འདིི ་ མིཇུག་བསྡུ་ནི་འགོ ་བཙུགསཔ་ཨིིན། མིང་སུ་ཅིག་སེྦེ་ལྷབ་སྦྱང་འབདི་ན་ལུ་ 

ཁྱོོ དི་ཀིྱི་ཁིྱོམི་ནང་ལུ་སེྦེ་ཟུར་གནས་སྡོོ དི་པའི ་གནས་ཡུན་འདིི ་ཚོང་ཞིནམི་ལས་ དི་རུང་ཉེི ན་གྲངས་༥ལྷགཔ་ཅིག་གི་རིང་ལུ་ མིི་གཞན་ཚུ་གི་བོ ་ལོག་ཁར་དིང་ མིི་དིམིང་འཛིོ མིས་སར་ལུ་ ལེགས་ཤིོ མི་སེྦེ་བཏུབ་པའི ་ཁ་
རས་ ལག་ལེན་འཐོབ་དིགོ པ་ཨིིན།

ང་དིང་གཅིིག་ཁརོ་སྡོོ དི་མིི་ཚུ་ ནམི་ཚུན་ཚདི་ཟུརོ་བཞག་སྡོོ དི་དིགོཔ་སྨོོ ?

ཀོོ ་ཝིིཊ–༡༩ ཐོོ བ་མིི་ལས་ཟུར་སྡོོ དི་དིེ ་ ཁིྱོམི་ནང་སྡོོ དི་ནི་འདིི ་ལཱ་ཁག་ཤིོ ས་ཅིག་འོ ང་། ཁྱོོ དི་ལུ་སྨན་ཁབ་མི་བཙུགས་པ་དིང་ ཡོང་ན་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ གི་སྨན་ཁབ་དུས་མིཐུན་མེིདི་པ་ ཡོང་ན་ ཁྱོོ དི་དིང་ཅིག་ཁར་སྡོོ དི་མིི་འདིི ་
ལུ་ ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ཐོོ བ་ཏོེ ་ ཉེི ན་གྲངས་༩༠ལས་ལྷག་སེྟེ་འགྱོོ ་འགྱོོ ཝི་ཨིིན་པ་ཅིན་ ཉུང་ཤིོ ས་ཉེི ན་གྲངས་༥གི་རིང་ལུ་ ཁིྱོམི་ནང་ཟུར་བཞག་འབདི་སྡོོ དི་དིགོ པ་ཨིིན།  ཁྱོོ དི་ར་འབུ་ཉེེ ན་ཅན་འབདི་སྡོོ དིཔ་དི་ ཐོདི་ཀོར་མིི་ག་
འབདི་རུང་འབེྲེལ་བ་འཐོབ་པའི ་ཚེོས་ལས་ ཁོ ང་གི་ཉེི ན་གྲངས་ ༥ གི་ཟུར་བཞག་འདིི ་འགོ ་བཙུགསཔ་ཨིིན། ནདི་གཞི་མེིདིཔ་སེྦེ་ བརྟག་དིཔྱདི་འབདི་དིེ ་ར་འབདི་རུང་ ཁོ ང་གིས་ ཉེི ན་གྲངས་ ༥ གི་ཧེེ ་མི་ལས་ ཟུར་
བཞག་གི་གནས་ཡུན་འདིི ་ མིཇུག་བསྡུ་ནི་མིི་འོ ང་། 

ཁྱོོ དི་རོ་གསོ ་བའིི་ཞབས་ཏོོ ག་དིགོ་པ་ཅིིན།
ཁྱོོ དི་རའི ་ནདི་རྟགས་འདིི ་ ཚོབ་ཆེན་འགྱོོ ་སེྟེ་ ཁྱོོ དི་ར་ གསོ ་བའི ་གཅེས་སྐྱོོ ང་དིགོ ་པས་ཟེེ ར་མིནོ ་བ་ཅིན་ གསོ ་བའི ་ཞབས་ཏོོ ག་འདིི ་འཕྲོ ་ལས་ལེན་གནང་། སྨན་ཁང་དིང་དྲུང་འཚོོའི་ཡིོག་ཚོང་ནང་འགྱོོ ་ནི་འདིི ་ ཉེེ ན་སྲུང་
ཅན་ཨིིན། ཁ་རས་རྐྱབ་འདིི ་ ཁྱོོ དི་ར་ཀོོ ་ཝིིཊ-༡༩ ནདི་ཐོོ བ་ཡོོ དི་ཟེེར་ གསོ ་བའི ་ལཱ་འབདི་མིི་ཚུ་ལུ་ཤེིས་བཅུག་དིགོ  

ཁྱོོ དི་ལུ་ འ་ནཱིི་གློོ ་བུར་གིྱོ་བརྡ་མིཚོན་གང་རུང་ཅིག་སྟེོ ན་པ་ཅིན་* གསོ ་བའི ་ཞབས་ཏོོ ག་འདིི ་འཕྲོ ་ལས་ལེན་གནང།:

ཁྱོོ དི་རོའིི་བྱང་ཁོ ག་ལུ་ན་མིི་དིང་

ཨེེབ་ཤུགས་རྐྱབ་མིི་འིདིི་དྲག་ནི་

མེིདི་པ།

མིགུ་འིཐོོ མི་ནི་ཡང་ན་ འིཇམི་ཏོོ ང་ཏོོ ་སེྦེ་

ལོྷོང་མིི་ཚུགས་ནི། 

གལ་སིྲིདི་ཁྱོོ དི་རོའིི་མིཆུ་དིང་

གདིོ ང་  ཧོོ ནམོི་འིགོྱོ་བ་ཅིིན།

དིབུགས་གཏོོ ང་ལེན་འིབདི་མི་ཚུགསཔ 

ཡང་ན་ བུང་ཐུང་ཀུ་འིགོྱོ་ནི།

*འདིི ་ཚུ་གློོ ་བུར་གིྱོ་ནདི་རྟགས་མེིན། ཁྱོོ དི་ར་ཚོ་གྱོང་ལང་བ་ཅིན་ དྲུང་འཚོོ་ལུ་བརྒྱུདི་འཕིྲན་གཏོང་།

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html#end-isolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html

