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COVID-19 ཏགོ་ད བིས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ི ནེ་པས་ ར་འགོག་ (Quarantäne) ག་ིབཀདོ་ བ། 
 
གལ་ དི་ཀོ་རོ་ ་ཟརེ་བའ་ིནད་འ ་གསར་པ་ (SARS-CoV-2) ད་ེཕགོ་ཡདོ་པ་ར་འ དོ་ཡདོ་པའ་ིམི་ཞགི་དང་འ ལེ་འ སི་དམ་
པ་ོ ང་བའམ།    ཡང་ན་ནད་འ ་འགསོ་ཉནེ་ཆནེ་པོ་ཡདོ་པའི་ ལ་ཁབ་བམ་ས་ ལ་ནས་ ད་སའི་ིནང་འ ལ་ཚ་ག་ར་ེ དེ་དགོས་པ། 

 
༢༠༢༠ ་ ༡༢ ཚས་ ༤ ནས་བ ང་ཚད་འཛན་ དེ་ ། 
 
 
 
 
 

 
ེད་རང་ཀོ་རོ་ ་ཟེར་བའི་ནད་འ ་གསར་པ་དེ་ཕོག་ཡོད་པ་ད ད་ཞིབ་ཁང་ཞིག་ནས་ར་འ ོད་ཡོད་པའི་མི་

ཞིག་དང་འ ེལ་འ ིས་དམ་པོ་ ང་ཡོད། འ ེལ་འ ིས་དམ་པོ་ཟེར་ན་ནད་འ ་ཕོག་ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་ ང་
ཐག་མེ་ ར་ ༡་༥ ལས་ ང་བ་དང་ ར་མ་༡༥ ལས་ ན་རིང་བའི་རིང་ ང་ ོབ་མེད་པར་ (མི་གཅིག་ ང་ཡང་ན་
གཉིས་ཆར་ ིས་གདོང་ཁེབས་སམ་ ངབཅད་མེད་པ) མཉམ་ ་བ དཔ་ལ་འ ག   གལ་ ིད་མི་དེ་འ ེལ་
འ ིས་ ི་ བས་ ་ནད་འ ་འགོས་1ཡོད་ན།  ེད་རང་ཉིན་བ འི་རིང་རང་ ིམ་ ་ ར་འགོག་ ས་ནས་བ ད་
དགོས།    

དེ་རང་ནད་འ ་འགསོ་ཉནེ་ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའི་ ལ་ཁབ་བམ་ས་ ལ་ནང་།   འདས་མ་ཐག་པའ་ིཉནི་ ༡༠ རངི་
བ ད་ད་ེ ད་སའིི་ནང་འ ལ་བ དོ་ ས་པ་རེད།    ེད་རང་འདི་གར་འ ོར་མ་ཐག་འ ལ་ ་རང་་ ིམ་མམ་

ོད་གནས་འོས་འཚམས་ཤིག་ ་ཐད་ཀར་བ ོད་དགོས་་པའི་འ ར་འགན་ཡོད་ལ།   འ ོར་ཚས་ནས་བ ང་ཉིན་ 
༡༠ རིང་ ོད་གནས་ ་ ན་གཏན་ ར་འགོག་གིས་ ོད་དགོས་ཤིང་།   ཉིན་གཉིས་ནང་ ན་མངའ་ ེའི་འ ལེ་
ཡོད་ལས་ ངས་ལའ ེལ་བ་ ེ་དགོས།    (འ ེལ་ ལ་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ ི་ཐོ་ག ང་ ་ ་འདིའི་ནང་ ོས།   
www.bag.admin.ch/entry)2 འ ེལ་ཡོད་མངའ་ ེའི་ལས་ ེད་པའི་ལམ་ ོན་ ར་ལག་ལེན་ ོས།    

 
ར་འགོག་ ས་པའི་ཐོག་ནས་རང་དང་ ིམ་གཅིག་ ་བ ད་པའི་མི་དང་། ལ་མི་གཞན་ལ་ནད་འ ་མ་འགོ་བར་ཕན་ཐོག་ཡོད་རདེ།    

གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེའི་རིང་ལ་ ེད་རང་གིས་མི་གཞན་ལ་ནད་འ ་འགོ་ དི་པ་རེད།   ར་འགོག་ ས་པའི་ཐོག་ནས་ ག་པར་ཉེན་ཁ་
ཡོད་པའི་མི་ མས་3 ལ་ནད་འ ་མ་འགོ་བ་དང་།    ནད་འ ་གང་སར་མ ོགས་པོ་མ་ བ་པར་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་རེད།   

 
གཤམ་གསལ་བཀོད་ བ་ལམ་ ོན་གནང་བ་བཞིན།  ནད་འ ་མི་འགོ་བའི་ ོན་འགོག་ཆེད་ ར་འགོག་ བས་ ོགས་ཟོན་ ེད་ ོ་ཁག་
ལག་ལེན་ ེད་དགོས་ལ།   ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའ་ི ོར་གནས་ ལ་གལ་ཆེ་ཁག་ ་ ་འདིར་ ་ ་ཡོད།་
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus  (འཇར་མན་དང་།  ྥ་རན་སེ།  ཨི་ ་ལི།   ད ིན་ཇི་བཅས་ ི་ ད་ཡིག་ནང་ཡོད།) 
 
ཡང་ ེད་རང་གི་ ད་ཡིག་ཐོག་ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་འ ེལ་བའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཤོག་ ་ ་འདིའི་ནང་ ་ ་ཡོད། 
www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads.   

 
1 ནད་འ ་འགོས་པའི་མི་ན།ི   ནད་ གས་ཐོན་པའམ་ནད་ གས་མ་ཐོན་གོང་ག་ི ་ཚད་ ༤༨  ིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

2 ེད་རང་ནད་འ ་འགོ་ཉེན་ཆེན་པ་ོམེད་པའི་ ོང་ ེར་རམ་ས་ ལ་བ ད་དེ་ཡོང་བ་ཡིན་ན།   ོང་ རེ་རམ་ས་ ལ་དེར་ ོད་ ན་ལ་དཔོག་ ེ་འ ེལ་ཡོད་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ེད་
རང་ ར་འགོག་ནང་ ས་ ན་ཇི་ཙམ་་རིང་ ོད་དགོས་མིན་ ིས་འ ་ིགནང་གི་རེད། 

3 མི་ ས་ཁོག་དང་ ད་མེད་ མ་མ།   ན་ ས་ ག་གཤེད་དང་ཅི་ནིའི་ན་ཚ་ཡོད་པ།   ིང་ཁམས་དང་ ག་ འི་ནད།   ད གས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་གཅོང་ནད།    ན་ནད་ཅན།    ས་

པོའི་ནང་ ོན་འགོག་གི་ ས་པ་ཞན་པའི་ནད་གཞིའམ་ ན་བཅོས་འོག་ ད་པ།    ས་ཤ་ གས་པས་ ས་པའོི་བོངས་ཚད་ ༤༠  ཡན་མན་ (BMI ≥40 kg/m2) ཡོད་པ་བཅས་ལ་གོ་དགོས། 
 

འ ེལ་འ ིས་ཉེ་པ།ོ  
(ད ིན་ ད་ནང་) 

འ ལ་བ ོད། 
(ད ིན་ ད་ནང་) 
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ར་འགོག་ག་ི ས་ ན། 

 ར་འགོག་གི་ ས་ ན་ནི་ཉིན་ཞག་ ༡༠ རེད། 

 ར་འགོག་ཉིན་ཞག་ ༡༠ ནི། ེད་རང་གིས་ནད་འ ས་ཟིན་པས་གང་ཟག་དང་འ ེལ་འ ིས་ཐ་མ་དེ་ ང་བ་ནས་བ ང་
ིས་ ི་རེད།  

 འ ིམ་འ ལ་དང་འ ེལ་བའི་ ར་འགོག་ བས་ ི་ཉིན་ཞག་ ༡༠ དེ།    ེད་རང་ ད་སིར་འ ལ་བའི་ཉིན་མོ་ནས་བ ང་
ིས། ེད་རང་གིས་ནད་འ ་འགོ་ཉེན་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ ོང་ ེར་རམ་ས་ ལ་བ ད་དེ་ཡོང་བ་ཡིན་ན།   ོང་ ེར་

རམ་ས་ ལ་དེར་ ོད་ ན་ལ་དཔོག་ ེ་འ ེལ་ཡོད་མངའ་ ེའི་ལས་ ངས་ནས་ ེད་རང་ ར་འགོག་ནང་ ས་ ན་ཇི་ཙམ་
རིང་ ོད་དགོས་མིན་ ིས་འ ི་གནང་གི་རེད། 

 གལ་ཏེ་ ེད་རང་ལ་ཉིན་ཞག་ ༡༠ ེས་ལ་ཏོག་ད ིབས་ནད་ གས་གང་ཡང་མ་ཐོན་ན་ ར་འགོག་ནང་ ོད་ ན་དེ་ ོགས་
པ་ཡིན། 

 
་ིཚགས་དང་།  ལས་ཀ་ དེ་ ལ་ནས་ ར་འགགོ་ དེ་ །ོ 

 རང་གི་ ིམ་ཚང་གཅིག་པའི་མི་དང་།    རང་དང་མཉམ་ ་ ར་འགོག་ནང་གནས་པ་ཚ་མ་གཏོགས།   དེ་མིན་གཞན་ ་གང་དང་
འ ེལ་བ་ ེད་ ་ ོངས། གཟབ་གཟབ་ ེད་དགོས་པ་ཞིག་ལ།    གལ་ ིད་ ེད་རང་གིས་ནད་ གས་ཐོན་ཞིང་ ིས་ ་ནད་འ ས་
ཟིན་པར་འ ར་པའི་གང་ཟག་དང་ ་མ ད་འ ེལ་འ ིས་ ེད་ན། ེད་རང་ ར་འགོག་ནང་ ོད་ འི་འགོར་ ན་དེ་ཇེ་རིང་ ་
འ ོ་གི་རེད། 

 འ ོད་བ ེན་ ེད་ ོ་ མས་ »ང་ཚས་ ང་ ོབ་འདི་ ར་ ེད།»  ཅེས་པའི་ལས་འ ལ་ ི་གཤམ་གསལ་ ་ ་གཞིར་བ ང་ལག་
ལེན་བ ར་དགོས།    http://www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns 

 ཁ་དང་ ་ ག་མིད་པ་ནས་ ལ་ ངས་ཏེ་ ་ཚད་དམ་ ར་པོའི་ ་ཚད་ (PCR oder Antigen-Schnelltest) ི་ བ་འ ས་
ནད་མེད་ ོག་ཆ་ཐོན་ནའང་ ར་འགོག་གི་ ས་ ན་ (ཉིན་༡༠) ང་ ་འ ོ་གི་མ་རེད། 
 

གལ་ཏ་ེ དེ་རང་ནད་ ས་ཟནི་པའ་ིགང་ཟག་མཉམ་ ་ མི་ཚང་གཅགི་ག་ིནང་ དོ་ ་ིཡོད་ན། 
 ནད་འ ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དེ་ལོགས་དགར་ཉལ་ཁང་གཅིག་ནང་ ོ་བ བ་ནས་ ོད་ ་བ ག་པ་དང་།    ཁ་ལག་ ང་ཉལ་

ཁང་དེ་ ་ཟ་དགོས།     (ཁེར་ ང་ངམ་ ར་འགོག་ ེད་ ོགས་ ་ ་ www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene 

ནང་བཀོད་ཡོད།) 

 གལ་ ིད་ནད་འ ས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དེ་ཉལ་ཁང་ནས་ ིར་ཐོན་དགོས་ ང་ན།   བར་ཐག་ ང་མཐར་མི་ ར་ ༡་༥ བཞག་པ་
དང་གདོང་ཁེབས་ ོན་དགོས། 

 ཁང་པའི་ནང་ཚང་མར་ ན་གཏན་ ་ ང་བསང་གཏོང་། 
 ི་མི་ ག་མཁན་ཡོང་ ་མ་བ ག    མ་ཟད་མི་ ་གང་དང་འ ེལ་འ ིས་ ོངས། 
 བཟའ་བཅའ་དང་།   ན་སོགས་མེད་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས།   སོ་སོའ་ིནང་མིའམ་ངོ་ཤེས་པ།    ཡང་ན་ ོ་འ མ་

བར་དགོས་མཁོ་ ེལ་མངགས་ ེད་ཐབས་འཚལ། 
 ལག་པ་ཡང་སེ་བ ་དགོས། 
 ཕོར་པ།    ར་མ།    དཀར་ཡོལ་སོགས།   མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མི་ ་བ་མ་ཟད།    དེ་དག་བེད་ ོད་ཚར་ ེས་ ་

དཀར་ ེར་ ས་འཁོར་ནང་ངམ།   ཡི་ཙ་ཡག་པོ་ གས་ནས་ ་ལ་བ ་དགོས། 
 ཨར་ཅོ་དང་།   ཉལ་རས་སགོས།   མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མ་ དེ།    
 ག་པར་ནད་ཡམས་ ི་ཉེན་ཚབས་འོག་ ད་པའི་གང་ཟག་རིགས་ ར་འགོག་ནང་ ོད་པའི་རིང་དེར།    མི་གཞན་དང་ལོགས་

དགར་འཇོག་གང་ བ་བ ིས་དགོས།        
 
གལ་ཏ་ེ དེ་རང་གཅིག་ ར་ དོ་མཁན་ཞགི་ཡནི་ན། 
 བཟའ་བཅའ་དང་།   ན་སོགས་མེད་ ་མི་ ང་བའི་དགོས་མཁོའི་རིགས།   སོ་སའོི་ནང་མིའམ་ངོ་ཤེས་པ།    ཡང་ན་ ོ་འ མ་

བར་དགོས་མཁོ་ ེལ་མངགས་ ེད་ཐབས་འཚལ།   
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གལ་ཏ་ེ དེ་རང་ནད་འ ས་ཟནི་པ་མནི་པའི་གང་ཟག་གཞན་དང་མཉམ་ ་ མི་ཚང་གཅིག་ནང་ དོ་ཡདོ་ན། 
 ེད་རང་ལོགས་དགར་ཉལ་ཁང་གཅིག་ནང་ ོ་བ བ་ནས་ ོད་ནས།      ཁ་ལག་ ང་ཉལ་ཁང་ ་ཟ་དགོས། 
 ི་མི་ ག་མཁན་ཡོང་ ་མ་བ ག    མ་ཟད་མི་ ་གང་དང་འ ེལ་བ་མེད་པ་ ེད་དགོས། 
 གལ་ ིད་ཉལ་ཁང་ནས་ ིར་ཐོན་དགོས་ ང་ན་གདོང་ཁེབས་ ོན།4  

 ལག་པ་ ན་གཏན་ ་བ ་དགོས། 
 སོ་སོའི་འ ས་ཁང་ ར་ ་བེད་ ོད་ ོས།    དེ་འ ་ ་ཐབས་མེད་ན།    ི་པའི་འ ས་ཁང་ནང་གི་ ས་ཆར་དང་།    གསང་

ོད། ས་གཞོང་སོགས་ལ་གཙང་མ་བཟོ་ འི་དག་ ས་བ བ་ནས་ལེགས་པར་བ ་དགོས། 
 ཕོར་པ།    ར་མ།    དཀར་ཡོལ་སོགས།    མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མི་ ེད་པ་མ་ཟད།   དེ་དག་བེད་ ོད་ཚར་ ེས་ ་

དཀར་ ེར་ ས་འཁོར་ནང་ངམ།    ཡི་ཙ་ཡག་པོ་བ བ་ནས་ ་ལ་བ ས། 
 ཨར་ཅོ་དང་།    ཉལ་རས་སོགས།    མི་གཞན་དང་མཉམ་ ་བེད་ ོད་མ་ ེད།     

 
རང་ མི་ནས་ རི་ཐནོ་དགོས་ ང་ཚ།   ( ན་པར་བ ནེ་ག གས་ཆདེ)   
 གདོང་ཁེབས་ ོན།  
 ི་མང་འ ལ་འཁོར་ནང་འ ོ་ ར་གཡོལ་ཐབས་བ ིས།        རང་རང་གི་ ས་པོའི་འ ོད་བ ེན་ ི་གནས་འབབ་ ིས་ ོག་ན་

སོ་སོའི་མོ་ ་དང་།   ང་འཁོེར་བེད་ ོད་ ་ ་དང་ ང་ཐང་ ་འ ོ་ཐབས་ ེད།   དེ་མིན་ ེག་སི་ ས་ཏེ་འ ོ་ཐབས་ ་ ། 
 
གདོང་ཁབེས་ལེགས་པར་ ནོ་ ངས།   
 གདོང་ཁེབས་མ་ ོན་གོང་ལ་ལག་པ་ ་དང་ཡི་ཙས་བ ས་པའམ།་་གཉན་འཇོམས་ ན་ ས་གཙང་མ་བཟོ་

དགོས། 
 གདོང་ཁེབས་གཟབ་གཟབ་ ས་ནས་གོན་ཏེ་ཁ་དང་ ་ ག་ཡག་པོ་བཀབ་ནས་གདོང་པར་ནན་པོ་ ར་བ་ ེད་

དགོས། 
 གདོང་ཁེབས་གོན་ཚར་བའི་ ེས་ལ་གདོང་ཁེབས་ལ་ལག་པ་མ་འཆང་།   གདོང་ཁེབས་བེད་ ོད་ ས་ཟིན་པ་ཞིག་

ལ་ལག་པ་འཆང་བའི་ ེས་ ་ངེས་པར་ ་འ ས་དགོས།   དཔེར་ན་གདོང་ཁེབས་འ ད་པ་སོགས་ ི་ ེས་ལ་ལག་
པ་ ་དང་ཡི་ཙས།་དེ་མིན་གཉན་འཇོམས་ ན་ ས་བ ་དགོས། 

 འ ོད་བ ེན་གདོང་ཁེབས་མང་མཐར་ ་ཚད་བཞིའི་རིང་གོན་ཆོག  
 གདོང་ཁེབས་བེད་ ོད་ ེད་ ོགས་ ོར་ཞིབ་ ་ ་ འི་འདིར་ ོས། www.bag.admin.ch/masks    

 
རང་ག་ི ས་པའོ་ིའ དོ་བ ནེ་ ་ིགནས་ ངས་ལ་ ་ཞིབ་ སོ། 
རང་གི་ག གས་ཁམས་ལ་བ ག་ཞིབ་ཡག་པོ་ ེད་དགོས།    ག གས་ཁམས་མ་བདེ་བ་དང་།    ཐང་ཆད་པ།    ཚ་བ་འབར་བ།    ཚ་བ་
ཡོད་པའི་ཚར་བ་ཡོད་པ།    ོ་བ བ་པ།    མིད་པ་ན་བ།    ད གས་ཧལ་བ།   ོ་ ར་ ་ ི་མ་ ོམ་ ་དང་ ོ་བ་ ོང་ འི་ ས་པ་ཤོར་
བ་སོགས།  ཀོ་རོ་ ་ཟེར་བའི་ནད་འ ་གསར་པ་དེ་འགོས་ཡོད་པའི་ ོན་ གས་ཡིན་ ིད། 
 
གལ་ དི་ནད་འ ་འགསོ་ཡདོ་པའ་ི ནོ་ གས་ཐོན་ན།  
 རང་ཉིད་གཅིག་ ར་ ར་ ་ ོད་དགོས་ལ།     གཅིག་ ར་ཁེར་བཀག་ ོད་པའི་བཀོད་ བ་གཞིར་བ ང་ལག་

ལེན་བ ར་དགོས།   དེ་དང་འ ེལ་བའི་དགོས་ངེས་ ི་གནས་ ལ་ ་ ར་ ོས།  
www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene     

 ཏོག་ད ིབས་ནད་འ ་ཡོད་མེད་ ི་ད ད་བཞེར་ den Coronavirus-Check  ས་ཏེ་འོས་མཚམས་
ིས་ ་ཚད་ (Test) བ ིས།   ད་སིའི་མངའ་ ེ་ དྷ་ (Waadt)  ི་ ་ འི་   

https://coronavirus.unisante.ch/evaluation           ེང་ ད་རིགས་མི་འ ་བ་བ ད་ནང་
ཏོག་ད ིབས་ ི་ནད་འ ས་ཟིན་ཡོད་མེད་ ་ཚད་ ེད་ ་ཡོད། 

 དེ་མ་ཐག་ ་ ན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་འ ེལ་བ་ ེད་དེ།      རང་ཉིད་ ར་འགོག་ ས་ནས་ ོད་ཡོད་པ་དང་།    ནད་
གས་གང་ཐོན་པ་དང་། གལ་ ིད་རང་ཉིད་ ག་པར་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་མིའི་ཁོངས་ ་གཏོགས་ན། དེ་ ར་ཡིན་པ་ ན་པར་ཁ་

པར་ཐོག་ངེས་པར་ ་གསལ་པོར་བ ོད་དགོས། 

 
4  ད་སི་འ ོད་བ ེན་ལས་ ངས་ ི་ ་ ། www.bag.admin.ch/masks  

གདོང་ཁེབས། 

ད ིན་ ད་ནང་ 

ཏོག་ད ིབས་ད ད་བཤེར། 

(ད ིན་ ད་ནང་) 
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ར་འགོག་ དེ་པའ་ིརངི་ལ་ ་ིཚགས་ནང་མི་ཕན་ ན་ ་ིའ ལེ་བ་ དེ་ གོས།  

 ེད་རང་ ར་འགོག་ ས་ནས་ ོད་དགོས་ནའང་མི་ཕན་ ན་ ི་འ ེལ་བ་ ་ ་དེ་ག ག་འཇོག་དགོས་དོན་
མེད།   ་མ ད་ནས་ ེད་རང་གི་ནང་མི་དང་།   ངོ་ཤེས་ཚར་ཁ་པར་དང་། ་ འི་མ ན་ ེན་ཁག་བ ད་
འ ེལ་བ་ ས་ནས་སོ་སོའི་ཉམས་ ོང་དང་།   བསམ་ ལ།   ོང་ཚར་སོགས་ཤོད་རེས་ ེད། 

 གལ་ ིད་དེ་འ ་ ས་ནས་ཕན་ཐོགས་མེད་པའམ་ཐབས་ཤེས་མེད་ན།        «རོགས་རམ་ལག་པ་»  ཟེར་བའི་
ཁ་པར་ཨང་ ངས་ ༡༤༣ ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་ཆོག   ཁ་པར་ཨང་ ངས་འདི་བ ད་ ་ཚད་ ༢༤ རིང་ཉིན་
མཚན་ཁོར་ ག་ ་རིན་མེད་ ིས་ ོབ་གསོ་དང་།    ལམ་ ོན་ ེད་མཁན་ཡོད།  

 ་ འི་བ ད་ལམ་འདིའི་ཐོག་གནས་ ལ་དེ་ལས་མང་བ་ལེན་ ་ཡོད།  

www.dureschnufe.ch / http://www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch 
 

ལག་པ་ ན་གཏན་ ་ ས། 5  

 ེད་རང་དང་ ེད་རང་གི་ཉེ་འཁོར་ ་ཡོད་པའི་མི་ མས་ ིས་ལག་པ་ ར་ཆ་ ༢༠ རིང་ཡི་ཙ་ལེགས་པར་ གས་ནས་བ ་
དགོས།   གལ་ ིད་ ་དང་ཡི་ཙ་རག་ཐབས་མེད་ན།   ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་ འི་གཉན་འཇོམས་ ན་ ས་ལག་པ་གང་ཚང་

མ་པོ་མ་ཆགས་བར་ ར་དགོས།    ལག་པ་བཙག་པ་ཡོད་པ་མཐོང་ན།    ངེས་པར་ ་ ་དང་ཡི་ཙས་བ ་དགོས། 

 ག་པར་ ་ཁ་ལག་མ་བཟོ་གོང་དང་བཟོས་པའི་ ེས་དང་།         ཁ་ལག་མ་ཟ་གོང་དང་ཟས་པའི་ ེས།    གསང་ ོད་ལ་
ིན་པའི་ ེས་ལ་ལག་པ་བ ་དགོས་ཤིང་། མ་ཟད་ལག་པ་བཙག་པ་ཡིན་པ་གསལ་པོ་མཐོང་ན་ངེས་པར་བ ་དགོས། 

 
་ ་ལོ་ ༡༢ མན་ཆད་དང་ཕ་མའ་ི ར་འགོག་ དེ་ གོས།     

 གཞི་ ང་ནས་ ་ ་དང་ཕ་མ་ཚར་ཡང་རང་ ིམ་ ་ ར་འགོག་གི་ ིག་ལམ་དེ་ ་འཛན་དགོས་པ་ཡིན། 

 ར་འགོག་གི་རིང་དེར་ ་ ས་རང་གི་ནང་མི་ལས་གཞན་པའི་མི་མཉམ་ ་འ ེལ་འ ིས་མི་ཆོག 

 གལ་ཏེ་ ་ ་ ང་པ་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ཚ།    ིམ་ཚང་གཅིག་ནང་གནས་པའི་ནང་མི་གཞན་དང་ཇི་ བ་ ིས་
འ ེལ་འ ིས་ ོང་ཐབས་ ེད་དགོས།    དེ་ཡང་ ་ འི་ལོ་ཚད་ལ་རག་ ས་ཤིང་།   ག་པར་ ་ ་ ་ལོ་ན་ ་བའི་དགོས་
མཁོ་ལ་བ ན་དགོས། 

 ར་འགོག་འོག་གནས་པའི་ ་ ར།    སོ་སོའི་ནང་མི་ལས་གཞན་པའི་མི་དང་འ ེལ་མེད་ ིས་ ི་ ་ ག་ཙམ་རིང་ ང་
བསང་ཆེད་ ་འ ོ་ཆོག་པ་ཡིན། 

 གལ་ཏེ་ཕ་མ་གང་ ང་ཞིག་ཁེར་བཀག་ནང་གནས་ཡོད་ན།    ཕ་མ་གཞན་པ་དེས་ ་ ་འཚ་ ོང་གི་འགན་ ར་ལེན་དགོས་
ཐོག    ་ འི་འ ེལ་མ ད་པའང་དེ་ཡིན་དགོས། 

 གལ་ཏེ་ཕ་མ་གཉིས་ཆར་ཁེར་བཀག་ནང་ཡོད་ཅིང་ ་ ་དེ་མེད་ན།    ་ ོང་ ེད་ ོགས་དེ་ ་ འི་ལོ་ཚད་ལ་བ ན་དགོས་
པ་ཡིན།    གལ་ཏེ་ ི་ནས་ ་ ་ ་ ོང་གོ་ ིག་ ེད་མ་ བ་པའམ།    ་ ་རང་ཉིད་ ིས་ཉིན་རེའི་ ེད་ ོ་ མས་རང་མགོ་
མི་ཐོན་ཚ།   ཕ་མ་མཉམ་ ་ཁེར་བཀག་ནང་ གས་ འི་བསམ་མནོ་གཏོང་དགོས། 

 
ར་འགོག་ སེ་ ་ དེ་ །ོ 

 ེས་ འང་ ་མ ད་ནས་གཙང་འ ོད་ ོད་ལམ་བ ེན་ ོགས་ མས།  
https://foph-coronavirus.ch/    ཞེས་པའི་ ་ ་གཞིར་བ ང་ལག་ལེན་བ ར་དགོས།     

 ་མ ད་ནས་རང་གི་ག གས་ཁམས་ལ་ ་ཞིབ་ཡག་པོ་ ེད་དགོས།   གང་ཡིན་ཟེར་ན།   ཐོག་མའི་ ོན་

གས་འགའ་ཤས་ ེས་ ་ཐོན་ཡོང་ ིད་པ་རེད།  

 

 
5 ལག་པ་འ ་ ངས་ ོར་བ ན་དཔར།   Video Richtiges Händewaschen: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY 
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ཏགོ་ད བིས་ནད་ཡམས་འགོག་ཐབས་ལག་ལནེ་ བས་འཚ་ ནེ་ལས་ཀ་ཆད་ན་ ན་གསབ་ཐོབ་ཐང་། 

 དེའི་ ོར་གནས་ ལ་ཞིབ་པ་ ད་སི་ག ང་གི་ ི་ཚགས་གོད་ཆག་ཉེན་ ང་ལས་ ངས་ (BSV) ི་ ་ ར་ 

Webseite ོས། 

་ འི་ནང་འཚལ་ཞིབ་ ངས་གཤམ་གསལ་ ར་ཡིན། 

- (www.bsv.admin.ch > Coronavirus: Massnahmen für Unternehmen, Arbeitnehmende, 
Selbständigerwerbende und Versicherte (ཀོ་རོ་ འི་ ེན་ ིས་ཚང་ ེ་ཁག  ལས་ ོལ་བ།   འཚ་བ་རང་འཚ་མཁན། 
གོད་ཆག་ཉནེ་ ང་མ་འཇོག་ ེད་མཁན་བཅས་པའི་འགོག་ཐབས་ལག་ལེན) 

- Entschädigung für Erwerbsausfall (ཡོང་འབབ་ ན་གསབ་) 
- Fragen und Antworten ( ི་བ་ ི་ལན) 
- Entschädigung für Personen wegen einer Quarantänemassnahme  ( ར་འགོག་བ ད་དགོས་ ི་མིར་

ན་གསབ) 
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