་ི ནས་ ལ་ སོ ་མི་སེར་ཆེད་ ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་གནས་ ལ་གསལ་བ གས།
༢༠༢༢ ི་ ་ ༡༠ ཚས་ ༣ ཉིན་གནས་ ལ་ཁ་གསབ་ ས།

ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་བཀག་ ིལ།
ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་ རོ ་གནས་ ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཁག
ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་འགོས་པ་ཡིན་ན་ཉེན་ཚབས་ ི་ཞིང་འདིས་ ེན་པས་འཆི་ ིད་པའང་ཡིན། གལ་ཏེ་ང་ཚ་ཚང་མས་ ིག་
ོད་དག་ལ་ ང་བ ི་ ེད་ན། རང་ཉིད་དང་དམིགས་བསལ་ནད་ ག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ མས་ནད་ཡམས་འདི་ལས་ ང་ བ།
ཡིད་འཇགས་དགོས་པ་ནི། དངོས་བདེན་གནས་ཤོག་འདིའི་ནང་གི་གནས་དོན་ མས་ ད་སི་ ལ་ཡོངས་ ི་ ིག་ལམ་གཞིར་བཞག་ ེད་ཡོད་
ང་། མངའ་ ེ་ ེ་ ག་འགའ་ཞིག་ནང་ ིག་ལམ་དམ་བ གས་ཆེ་བ་ཡོད།

༡།

ཏོག་ད བི ས་ནད་འ ་གསར་པ་ཇི་ ར་འཕོ་བ ད་ དེ ་ ངས།

ནད་འ ་དེ་ ་ ལ་དོག་པོ་དང་དེའི་ནང་ ས་ ན་རིང་པོར་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཞིག་དང་མཉམ་ ་ ང་ཐག་མི་ཊར་ ༡་༥ ལས་ ང་
བའི་སར་ཉེན་ ང་གང་ཡང་མེད་པར་འ ེལ་ ག་ ེད་ན། གཤམ་གསལ་ ར་ཡོང་ངེས་རེད།
- ཐིགས་པའི་བ ད་དེ་འཕོ་བ ད། ནད་ ག་ཕོག་པའི་གང་ཟག་གིས་ད གས་གཏོང་ལེན། ད་ཆ་ཤོད་པ། ཧབ་ ིད་དང་ ོ་ ག་
པའི་ནད་འ ་ཅན་ ི་ཐིགས་པ་དག ཉེ་འ ིད་ ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གཞན་པའི་ ་ ག་དང་ཁ། མིག་ནང་ཐད་ཀར་འཕོ་བ ད་
ེད། བར་ ང་ལ་འ ོ་བའི་ཐིགས་པ་ ་མོ་ (Aerosole) བ ད་དེ་ནང་འ ་འགོ་བའང་ ིད། བར་ ང་ལ་འ ོ་བའི་ཐིགས་པ་ ་མོ་
དེ་དག་ ང་ཐག་ ང་ འམ་ ག་པར་རིང་ས་ནས་འཕོ་བ ད་ ེད་། དེ་འ འི་ནད་འ ་འཕོ་བ ད་ ེད་ ངས་ ིས་དམིགས་བསལ་
ཁང་པ་ ་དོག་པོ་དང་ ང་སིལ་གཏོང་ས་མེད་སར་བར་ ང་ལ་འ ོ་བའི་ཐིགས་པ་ ་མོ་དེ་དག་འ ་གསོག་ ེད་ཡོང་།
- ་ི ངོས་དང་ལག་པ། གལ་ཏེ་འགོ་ནད་ཅན་ ི་ཐིགས་པ་ཅ་དངོས་ ི་ ི་ངོས་ལ་ཕོག་པ་དེར། མི་གཞན་ཞིག་གིས་ལག་པ་འཆང་ ེ་
ཁ་དང་ ་མིག་ལ་རེག་ན་ནད་ ག་འགོ་ ིད་པ་རེད།
གལ་ཆེ་བ་ནི། རང་ཉིད་ལ་དངོས་ ་ནད་ གས་ཐོན་པའི་འཚར་ ང་མེད་ནའང་། མི་གཞན་ལ་ནད་ ག་བཀོས་ ིད་པ་རེད། ཇི་ ར་ཞེ་ན།
ནད་འ ས་འགོས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དེ་ནད་ གས་མ་ ང་ ོན་ ི་ཉིན་མ་ ༢ གོང་ནས་དང་། ནད་ གས་ཐོག་མར་ཐོན་ནས་ཉིན་མ་ ༡༠ རིང་
གཞན་ལ་ནད་འ ་འགོ་ཉེན་ཡོད། ནད་ཡམས་ ི་པོ་ཕོག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། ན་ཚད་དེ་ལས་རིང་བའི་བར་ཡང་གཞན་ལ་ནད་ ག་འགོ་
ཉེན་ཡོད།

༢།

ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ ་ི ནད་ གས་ཁག

ཡང་ཡང་
-

ང་བའི་ནད་ གས་ཁག་གཤམ་གསལ་ ར།
མིད་པར་ན་ ག
ོ་ བ་པ། (མང་ཆེ་བ་ མ་ ོ་ ་བ་)
ད གས་ཐག་ ང་ །
ང་ཁོག་གི་ནད་ ག

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan /

བོད་ཡིག

1
Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བོད་ཡིག

་ི ནས་ ལ་ སོ ་མི་སེར་ཆེད་ ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་གནས་ ལ་གསལ་བ གས།
-

ཚ་བ།
ོ་ ར་ ་ ་ལ་ ི་དང་། ེ་ལ་ཟས་ ི་ ོ་བའི་ ོང་འཚར་བ གས་པ།
མགོ་ན་བ།
ིར་བཏང་ ས་ བོ ས་ཞན་པ་དང་ ས་མི་བདེ་བ།
ཤ་ ས་ ི་ ག་གཟེར།
ཆམ་པའི་ན་ཚ།
ཕོ་བ་དང་ ་མའི་ནད་ གས། (ཞེ་མེར་དང་ ག་མེར་ ང་བ། ོད་པ་བཤལ་བ་དང་ན་ ག)
པགས་པར་ཐོར་བ་ ེས་པ།

ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ནད་ གས་དེ་དག་ གས་ཆེ་ ང་ ་ཚགས་ཡོང་བ་དང་། ནད་འ འི་འ ར་ ོག་ ་ཚགས་ (Virusvariante) ལ་གཞིགས་པའི་ ད་པར་
འ ོ་ ིད་པ་རེད། ཆམ་ནད་ ང་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་ གས་མཚན་ ་གོ་ བ། གཞན་ནད་ གས་ཡངས་བའང་ཡོང་ ིད། དེ་བཞིན་ ོ་ཚད་ ་
འི་ནད་གཞིའི་དཀའ་ ོག་ ང་འ ད་ ིད་པ་རེད།
གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ན་བའི་ཚར་བ་ ང་ན་རང་ ིམ་ ་གནས་ ོད་ ེད་ཅིང་། གང་ཟག་གཞན་དང་ ག་པར་ ་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་
ཡོད་པའི་གང་ཟག་ (དོན་ཚན་ ༦ པར་ ོས) མཉམ་ ་ཉེ་འ ིས་ ོངས་བའམ་ ང་ ་གཏོང་། རང་ མི ་ ི་ ི་ལོགས་ ་གདོང་ཁེབས་ ོན་ ་
དེ་ཕན་ཐོག་ཡོད།

༣།

»ང་ཚ་འདི་ ར་ ང་ བོ ་ དེ །» ཅེས་པའི་གཞི་ འི་ལག་ལེན་ཁག
ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་འགོག་ཆེད་ ན་ཁབ་ ག་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད། ཁོ་ཝིཊ-༡༩འི་ནད་གཞི་དང་དེ་འགོ་ བ། དེ་བཞིན་
ནད་གཞིའི་ ེས་འ ས་ ན་རིང་སོགས་ ོག་ཐབས་ ་ ན་ཁབ་དེ་ ང་ བོ ་ ག་ཤོས་དེ་ཡིན་པས་སོ། གཤམ་གསལ་དོན་
ཚན་ ༧ པར་ ོས།
དེ ་ནས་ ་མ ད་གདོང་ཁེབས་ ོན་འདོད་ཡོད་ན་འ ིག་གི་རེད། གདོང་ཁེབས་ ོན་ ་འདིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ནད་
ནད་རིམས་འགོ་བ་ལས་ ང་ བ། གལ་ཏེ་ ེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་མཉམ་ ་ཉེ་འ ིས་ ེད་
བས་གདོང་ཁེབས་ ོན་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད།
ང་སིལ་གཏོང་ ་དེས་ཁང་པའི་ནང་གར་བ ས་ ས་པའི་ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ་ མས་ ་ཐོར་བཏང་ ེ། ནད་ཡམས་འཕོ་
བ ད་ ི་ཉེན་ཚབས་ཇེ་ ང་ ་འ ོ་བ་ཡིན། དེར་བ ེན་ ་ ལ་ཁང་པའི་ནང་ ་ ིམ་མི་ ་ཚགས་གནས་ ོད་ ེད་སར་ ག་པར་
་ ང་སིལ་ཡག་པོ་གཏོང་དགོས། གལ་ཏེ་ ོད་ཚད་རན་པོ་ཡོད་ན་ ས་ཡིན་རིང་ཙམ་རིང་ ེ ་ ང་ ེ་ ེ་བཞག་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད།
ལག་པ་ ན་གཏན་ ་ད ིས་ ིན་པ་ ས། འདག་ ས་ཡི་ ེས་ནད་འ ་གནོད་མེད་བཟོས་ བ། གལ་ཏེ་ལག་པ་འ ་མ་ བ་ན།
ནད་འ ་མ་འགོས་པའི་ཆེད་ལག་པར་གཉན་ཁ་འགོག་པའི་ ན་ ་ ག་ན་ཐབས་ཤེས་བཟང་།
ོ་དང་ཧབ་ ིད་ བས་ ིས་སམ་ ་མོའི་ ག་ ་ ོབས། ཤོག་ འི་ བས་ ིས་བེད་ ོད་ཐེངས་གཅིག་བཏང་ ེ་དོར་ཞིག

༤།

་ཚད།

(Testen)

གལ་ ིད་ ེད་རང་ལ་ཁོ་ཝིཊ་ ༡༩ ཏོག་ད ིབས་ནད་ གས་གཅིག་གམ་ ་མ་ (དོན་ཚན་༢ པར་ ོས) ཐོན་ན། ེད་རང་ཕལ་
ཆེར་ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ས་ཟིན་ཡོད་རེད། གལ་ཏེ་ ེད་རང་དམིགས་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ ས་ཡིན་པའམ།
དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དང་ཉེ་འ ིས་ཡོད་པ། དཔེར་ན་ལས་ཀའི་ཐོག ཡང་ན་ ་ ོང་ ེད་ །
ཡང་ན་ ིམ་ཚང་གཅིག་ནང་མཉམ་ ོད་ ེད་པ་རིགས་ཡིན་ན། ནད་འ ་འགོས་ཡོད་མིན་ ་ཚད་ ེད་དགོས། གལ་ཏེ་ ེད་རང་
འདིའི་ ས་མ་ཡིན་ནའང་ ་ཚད་ ེད་འདོད་ཡོད་ན་ ེད་ཆོག
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་ི ནས་ ལ་ སོ ་མི་སེར་ཆེད་ ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་གནས་ ལ་གསལ་བ གས།
ན་པ་དང་ ན་ཁང་། དམིགས་བསལ་ ་ཚད་ ེད་ ལ་ཁག་ ་ ་ཚད་ ེད་ཆོག ་ཚད་ ེད་ ལ་ཁག་གི་མིང་ཐོ་ ་ ་འདིའི་ནང་བཀོད་
ཡོད། www.bag.admin.ch/testing#197439718 ་ཚད་རིན་མེད་ཡིན།
ེད་རང་གིས་ ་ཚད་ ེད་སའི་ལས་ཁང་ ། ་ཚད་ ི་ བ་འ ས་ཐོན་ ེས་ལག་ལེན་ཇི་འ ་དགོས་པའི་ ི་ ད་བ ིས། ཡང་ན་ ་ ་
འདིའི་ཐོག་གནས་ ལ་འཚལ་ཐབས་ ོས། www.bag.admin.ch/testing#242157159
དེ ་རང་ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་ ི་ ་ཚད་ དེ ་མི་ ེད་དང་ ་ཚད་ཇི་འ ་ ེད་པའི་ངེས་གཏན་མེད་པ་ཡིན་ནམ། ? ་ཚད་ ེད་ གས་ ི་
ཐིག་རིས་ «Vorgehen Testen» ཞེས་པ་ལས་ དེ ་ ོ་གང་ཡིན་ཤེས་ བ། ནད་ གས་ཡོད་མིན་ལ་མ་ ོས་པར་ ་ཚད་ ེད་ན་ཕན་ཐོག་ཡོང་
ངེས་རེད།

༥།

དེ ་རང་ལ་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་ ་ཚད་ ་ི བ་འ ས་ཐོན་ཡོད། ད་ག་རེ་ དེ ་དགོས་རེད་དམ། ?

་ཚད་ ་ི བ་འ ས་གནས་ ལ་ ལེ ་ ། གལ་ཏེ་ ེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་དང་ཉེ་འ ིས་ ང་ཚ། ནད་འ ས་
ཟིན་པའི་ ་ཚད་ ི་ བ་འ ས་གང་ ་ ་བ ་ལན་ ད་ན་ཕན་ཐོག་ཆེ།
ན་བའི་ བས། གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ན་བའི་ཚར་བ་ ང་ན་རང་ ིམ་ ་གནས་ ོད་ ེད་ཅིང་། གང་ཟག་གཞན་དང་ ག་པར་ ་དམིགས་
བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་མཉམ་ ་ཉེ་འ ིས་ ོང་བའམ་ ང་ ་གཏོང་།
དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ལ། གལ་ཏེ་ ེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ ས་ཡིན་ན། ན་བཅོས་ ི་
ཆེད་ལས་པར་བ ེན་ག གས་ ེད་དེ། ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ནད་བཅོས་ལག་ལེན་ཐོག་ ་ས་ནས་བསམ་ཞིབ་ ེད་ བ།
གདོང་ཁེབས། རང་ ིམ་ ི་ ི་ལོགས་ ་གདོང་ཁེབས་ ོན་ན་ཕན་ཐོག་ཡོད།
འཚ་ ནེ ་ལས་ཀ། གལ་ཏེ་ ེད་རང་འཚ་ ེན་ ི་ལས་ཀར་ གས་ཡོད་ན། ལས་ ོད་པའི་ལས་ ངས་མཉམ་ ་ལས་ཀའི་ཚད་གཞི་དང་། ང་
ོབ་ལག་ལེན་ཇི་ཡོད། གཞན་ཡང་ ན་པའི་ངོས་ ོར་ལག་ ེར་དགོས་མེད་དང་ལག་ ེར་ ས་བཀག་ཇི་དགོས་ ོར་གོ་བ ར་ ེད་དགོས།
རི ་བཏང་རིགས། གཞི་ འི་ལག་ལེན་ ོར་དོན་ཚན་ ༣ པའི་ནང་བཀོད་ཡོད་པར་དོ་ ང་བ ིས།

༦།

དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག

གང་ཟག་ ེ་ ག་པ་འགའ་ཤིག་ལ་ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་འདི་འགོས་ན་ཉེན་ཚབས་ ང་ངེས་པ་རེད། ཁོང་ མས་ནད་གཞི་ ི་པོས་ཟིན་
པའམ་འདས་ ོངས་ འང་ ར་ ིད། དེས་ན་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ནི།
- མི་ ས་ཁོག ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ་འགོས་ཏེ་ནད་གཞི་ ི་པོའི་བ ད་རིམ་འོག་འ ོ་ ་དེ་ལོ་ན་ཇི་ཙམ་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་ ི་ཉེན་
ཚབས་ ང་ཆེ་ ་འ ོ་བ་ཡིན། དེའི་ ང་ལ་ལོ་ངོ་ ༥༠ བ ལ་ན་ནད་བཅོས་ཆེད་ ན་ཁང་ནང་ ལ་ཚད་ ང་མཐོ་ ་འ ོ་ཞིང་།
དེ་བཞིན་ནད་ ིང་ ིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ཉེན་ཚབས་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན།
- ད་མེད་ མ་མ།
- མི་ ན་ ས་རིགས་ ན་ ་ ས་ ་ི ནོ ་ཆ་དང་འ ལེ ་བའི་ནད་གཞི་ (Trisomie 21) ཡོད་པ།
- གཤམ་གསལ་ནད་རིགས་ངེས་ཅན་གང་ཞིག་གིས་ཟིན་པའི་མི་ ན་ ས།
- ག་གཤེད་མཐོ་ནད།
- ིང་ཁམས་དང་ ག་ འི་ནད།
- གཅིན་ ིའམ་ཅི་ནིའི་ན་ཚ།
- ོ་བ་དང་ད གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་ནད།
- ས་པོའི་ནང་ ོན་འགོག་གི་ ས་པ་ཞན་ ་འ ོ་བའི་ནད་གཞིའམ། ན་བཅོས་འོག་ ད་པ།
- ན་ནད།
- ས་པོའི་ ིད་ཚད་ཆེས་མཐོ་བ། (དེ་ནི་ ས་ཤ་ཧ་ཅང་ གས་ཤིང་ ས་པོའི་བོངས་ཚད་ < BMI > ༣༥ འམ་ དེ་ལས་
མཐོ་བ།)མཁལ་མའི་ཞན་ཆ།
- མཆིན་ནད།
གལ་ ིད་ ེད་རང་གོང་ ོས་གང་ཟག་གི་ ས་ ་གཏོགས་ཤིང་། ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ནད་ གས་ཐོན་ན་ (གོང་གི་དོན་ཚན་༢ པར་ ོས) རང་ མི ་
་ི ན་པར་རམ་ ན་ཁང་གང་ ང་ལ་ཁ་དཔར་ཐོག་འ ལེ ་བ་ ས་ཏེ། ལམ་སེང་ ་ཚད་ དེ ་དགོས། བ ན་མ ག་ལའང་ དེ ་ན་འ གི
ནད་ གས་གང་ཐོན་པ་དང་ ེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་ ས་ཤིག་ཡིན་པའི་གསལ་བ ོད་ ེད་དགོས།
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་ི ནས་ ལ་ སོ ་མི་སེར་ཆེད་ ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་གནས་ ལ་གསལ་བ གས།
གལ་ཏེ་ ེད་རང་དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡོད་པའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་མིན་ངེས་གཏན་མེད་ཚ། རང་ ིམ་ ི་ ན་པར་བ ེན་ག གས་བ ིས།

༧།

ན་ཁབ་ བ་ གོ ས་ ོར།

ད་སིའིནང་ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད ིབས་ནད་བ ོག་གི་ ན་ཁབ་ བ་ ་ཡོད་ལ། དམིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ཚར (དོན་ཚན་
༦ པར་གཟིགས) ི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ ོན་ཁ་/ད ན་ཁའི་ནང་འཕར་ ོན་ ན་ཁབ་ ག་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད། དེ་བཞིན་གང་ཟག་གཞན་པ་ཚའང་
རང་ལོ་ ༡༦ ཡོལ་ན་ ན་ཁབ་ ག་ཆོག་པ་ཡིན། འཚ་ ེན་ལས་ཀའམ་ ེར་ ི་གནས་ ོང་འོག་ནད་ཡམས་འགོ་ཉེན་ ང་ ་འ ོ་བར་འདོད་ན་
འཕར་ ོན་ ན་ཁབ་ ག་ ར་ཡང་ཆེད་ ལ་ ེད་ ི་ཡོད།
ཞེས་པའི་ ད་སིའི་ ན་ ས་ད ད་ཞིབ་ ིག་འ གས་ནས་ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཁབ་ ི་ ན་ ོར་བ ག་ད ད་ཞིབ་ཚགས་ ས་ཏེ་ཆོག་
མཆན་ ད་པས། བ ན་པོ་དང་ཕན་ ས་ ན་པ་ཡོད།
Swissmedic

ན་ཁབ་བ བས་ཚད་ལ་དེའི་ཞོར་ ་ན་ཚ་གཞན་ ང་ ིད་པ་རེད། ད་ འི་ཤེས་ཚད་ ར་ ས་ན། ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ས་འགོས་ཏེ་ནད་
གཞི་ ི་པོ་ན་བའི་ཉེན་ཚབས་ལས། ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ནད་བ ོག་གི་ ན་ཁབ་བ བས་ ེས་ཞོར་ཕོག་ ི་ན་ཚ་ ི་པོ་ན་བའི་ཉེན་ཁ་ ང་བ་ཡོད།
ན་ཁབ་ བ་ ོགས་ ི་ ངས་འཛན་གི་དབང་ཆ་མངའ་ ེའི་ག ང་སོ་སོར་ཡོད། ན་ཁབ་ བ་ ལ་དང་ ས་ཚད། ན་ཁབ་ བ་འ ན་ ི་
འ ེལ་བ་གང་ ་ ེད་དགོས་པ། (www.bag-coronavirus.ch/kantone) ་ ་འདིའི་ཐོག་རང་གནས་ ི་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་གནས་
ལ་འཚལ་ཐབས་བ ིས། ལ་ཡོངས་ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ན་ཁབ་ ི་གནས་ ལ་བ ད་ལམ་ (Infoline Covid-19-Impfung) ི་ཁ་དཔར་ (+41 58
377 88 92) ཐོག་ཞོགས་པ་ ་ཚད་ ༦ ནས་མཚན་ ི་ ་ཚད་ ༢༣ བར་གནས་ ལ་ལེན་ ་ཡོད་པས། དེར་རང་གནས་མངའ་ ེའི་འ ེལ་ཡོད་
ལས་ ངས་ཇི་ཡིན་ཤེས་ བ། ཡང་ན་ ན་པའམ་སོ་སོའི་ ོ་འགེལ་འོས་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ལ་ ན་ཁབ་ བ་ ར་འ ེལ་བ་ ེད་རོགས་ཞེས་རེ་
ལ་བ ིས།
ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད ིབས་ནད་བ ོག་གི་ ན་ཁབ་དེ། ད་སིར་གནས་ ོད་ དེ ་པའི་མི་ཚང་མར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཅིང་། རང་མོས་ ང་ ངས་
དང་རིན་པ་ ོད་མི་དགོས།
ན་ཁབ་ བ་ ོགས་ ོར་གནས་ ལ་འཕར་མ་ཤེས་འདོད་ན། ་ ་འདིའི་ནང་ ོས།

www.bag.admin.ch/migration-covid-en

ཁོ་ཝིཊ་༡༩འི་ ན་ཁབ་ ི་མཐའ་འཁོར་ ་གནས་ ལ་ ན་གཏམ་རིགས་འ ེམས་ ེལ་ ང་བཞིན་ཡོད། ོག་བ ན་འདིའི་ནང་ diesen
Videos
ན་ཁབ་དང་འ ེལ་བའི་ ོག་ ང་ཡང་སེ་ ང་བ་ཁག་དང་དེ་དག་བདེན་པ་མིན་པའི་གསལ་བཤད་བཅས་བཀོད་ཡོད།

༨།

རོགས་ ོར་ཐབས་འཚལ།

་ གེ ས་ migesplus.ch ཞེས་པ། ་ ེགས་འདིའི་ནང་ཁོ་ཝིཊ-༡༩ དང་འ ེལ་བའི་གནས་ ལ་ཐོལ་པ་མང་པོ་ཤེས་ བ། གནས་ ལ་དེ་
དག་ ད་ཡིག་མང་པོའི་ནང་ཕབ་བ ར་ ས་ཡོད། www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
ད་བ ར། གལ་ཏེ་ ན་ཁང་ ་ ད་བ ་ ོད་མི་ བ་ན། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་ ད་བ ར་ཡོད་མེད་ ི་ ད་ད ད། ཁ་དཔར་ཐོག་ནས་ ང་ ད་
བ ར་ ེད་མཁན་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་ ད་བ ར་བ་ཡོད་ན། སོ་སོའི་ནང་མིའི་ཁོངས་ནས་ ད་བ ར་ ་འ ིད་མི་དགོས་ཤིང་། ནད་ ག་
འགོ་ འི་ཉེན་ཁ་ལས་ ང་ ང་ བ་ ི་རེད། ལར་ནས་ ེད་རང་ལ་ ན་བཅོས་ ི་ལག་ལེན་ བས། ན་པ་དང་ནད་པ་ཕན་ ན་གོ་བ ་ ོད་
པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
གཞན་ཡང་གལ་ཆེའ་ི ཁ་དཔར་ཨང་ ངས་དང་ གོ ་འ ིན་ཁ་ ང་།
- རང་ ིམ་ ་འཇིགས་ ལ་ལམ་ ིགས་རའི་ཉེན་ཁ་འཚར་ན། གཤམ་གསལ་ ་ འི་བ ད་སོ་སོའི་མིང་ ོས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་
ལམ་ ོན་དང་ ང་ ོབ་ ་ཆོག www.opferhilfe-schweiz.ch (འཇར་མན་ ི་ ད) / www.aide-aux-victimes.ch (ཕ་རན་
སིའི་ ད) / www.aiuto-alle-vittime.ch (ཨི་ཊ་ལིའི་ ད) ཛ་ ག་ བས་ཉེན་ ོག་པར་ (Polizei) ཁ་དཔར་ཨང་ ངས་ 117
ཐོག་འ ེལ་བ་ ོས།
- ཛ་ ག་ ན་བཅོས་ཆེད་ཁ་དཔར་ཨང་ ངས་ 144 འདི་ནི་ ད་སི་ ལ་ཡོངས་ ་ཉིན་མཚན་ ོས་མེད་ ་ཛ་ ག་ ན་བཅོས་ཆེད་
ཡིན།
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་ི ནས་ ལ་ སོ ་མི་སེར་ཆེད་ ཁོ་ཝིཊ-༡༩ ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་གསར་པའི་གནས་ ལ་གསལ་བ གས།
- ཏོག་དད ིབས་ནད་ཡམས་ ི་གནས་ ལ་བ ད་ལམ། ཁ་དཔར་ཨང་ ངས་ 058 463 00 00 འདིའི་ཐོག་ནས། ཏོག་ད ིབས་ནད་
ཡམས་གསར་པའི་ནད་གཞིའི་ ོར་ ི་ ད་ལ་ལན་འདེབས་ ི་རེད།གལ་ ིད་ ེད་རང་ལ་རང་ མི ་ ་ི ན་པ་མེད་ན། ཁ་དཔར་ཨང་
ངས་ 0844 844 911 བ ད་དེ། Medgate ཞེས་པའི་ ན་པའི་ཚ་ཁག་ལ་ཉིན་མཚན་ སོ ་མེད་ སི ་ ན་བཅོས་བ ནེ ་ག གས་
དེ ་ཆོག

༩།

གནས་ ལ་འཕར་མ།

ད་རིགས་ཁག - རང་ཉིད་དང་གཞན་དག་ ང་ བོ ་ ོས། (foph-coronavirus.ch)
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (འཇར་མན། ཕ་རན་སི། ཨི་ཊ་ལི། ད ིན་ཇི་བཅས་ ི་ ད་ཡིག་ནང་ཡོད།)

www.foph-coronavirus.ch
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