
ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 1 

 
ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་བཀག་སྱིལ། 

     

 

ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པའྱི་སྤོར་གནས་ཚུལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤྤོས་ཁག 
 
ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདྱི་འགོས་པ་ཡྱིན་ན་ཉེན་ཚབས་ལྱི་ཞྱིང་འདྱིས་རེན་པས་འཆྱི་སྱིད་པའང་ཡྱིན།   གལ་ཏེ་ང་ཚོ་ཚང་མས་སྱིག་
སོད་དག་ལ་སྲུང་བརྱི་བེད་ན།   རང་ཉྱིད་དང་དམྱིགས་བསལ་ནད་དུག་ཕྤོག་ཉེན་ཆེ་བའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ནད་ཡམས་འདྱི་ལས་སྲུང་ཐུབ། 
 
ཡྱིད་འཇགས་དགྤོས་པ་ནྱི།    དངྤོས་བདེན་གནས་ཤྤོག་འདྱིའྱི་ནང་གྱི་གནས་དྤོན་རྣམས་སུད་སྱི་རྒྱལ་ཡྤོངས་ཀྱི་སྒྲྱིག་ལམ་གཞྱིར་བཞག་བེད་ཡྤོད་
ཀང་།    མངའ་སེ་བེ་བྲག་འགའ་ཞྱིག་ནང་སྒྲྱིག་ལམ་དམ་བསྒྲགས་ཆེ་བ་ཡྤོད། 

༡། ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པ་ཇྱི་ལྟར་འཕྤོ་བཞུད་བདེ་སྟངས། 

ནད་འབུ་དེ་གུ་ཡུལ་དོག་པོ་དང་དེའྱི་ནང་དུས་ཡུན་རྱིང་པོར་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་དང་མཉམ་དུ་རྒྱང་ཐག་མྱི་ཊར་ ༡་༥ ལས་ཉུང་
བའྱི་སར་ཉེན་སྲུང་གང་ཡང་མེད་པར་འབེལ་ཐུག་བེད་ན།   གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྤོང་ངེས་རེད།  

- ཐྱིགས་པའྱི་བརྒྱུད་ད་ེའཕོ་བཞུད།   ནད་དུག་ཕྤོག་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དབུགས་གཏོང་ལེན།   སད་ཆ་ཤྤོད་པ།   ཧབ་སྱིད་དང་གྤོ་རྒྱབ་
པའྱི་ནད་འབུ་ཅན་གྱི་ཐྱིགས་པ་དག   ཉེ་འཁྱིད་དུ་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་གཞན་པའྱི་སྣ་ཁུག་དང་ཁ།  མྱིག་ནང་ཐད་ཀར་འཕྤོ་བཞུད་
བེད།   གཞན་ཡང་བར་སྣང་ལ་འཕོ་བའྱི་ཐྱིགས་པ་ཕྲ་མོ་ (Aerosole) དེ་རྒྱང་ཐག་གང་མཚམས་རྱིང་འཕོ་བཞུད་བེད་སྱིད་ཀྱང་།   
ཡང་ཡང་བྱུང་བ་དཀོན་པོ་ཡྱིན། 

- ཕྱི་ངསོ་དང་ལག་པ། གལ་ཏེ་འགྤོ་ནད་ཅན་གྱི་ཐྱིགས་པ་ཅ་དངྤོས་ཀྱི་ཕྱི་ངྤོས་ལ་ཕོག་པ་དེར།   མྱི་གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ལག་པ་འཆང་སེ་
ཁ་དང་སྣ་མྱིག་ལ་རེག་ན་ནད་དུག་འགྤོ་སྱིད་པ་རེད། 
 

གལ་ཆེ་བ་ནྱི།    རང་ཉྱིད་ལ་དངྤོས་སུ་ནད་རྟགས་ཐྤོན་པའྱི་འཚོར་སྣང་མེད་ནའང་།    མྱི་གཞན་ལ་ནད་དུག་བཀྤོས་སྱིད་པ་རེད།   ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན།    
ནད་འབུས་འགྤོས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དེ་ནད་རྟགས་མ་བྱུང་སྤོན་གྱི་ཉྱིན་མ་ ༢ གྤོང་ནས་དང་།   ནད་རྟགས་ཐྤོག་མར་ཐྤོན་ནས་ཉྱིན་མ་ ༡༠ རྱིང་
གཞན་ལ་ནད་འབུ་འགྤོ་ཉེན་ཡྤོད།   ནད་ཡམས་ལྱི་པྤོ་ཕྤོག་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན།  ཡུན་ཚད་དེ་ལས་རྱིང་བའྱི་བར་གཞན་ལ་ནད་དུག་འགྤོ་ཉེན་
ཡྤོད། 

༢། ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཁག 

གཤམ་གསལ་ནད་རྟགས་ཁག་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་ཁག དེའྱི་ཐྤོག་གཤམ་གྱི་ནད་རྟགས་ཁག་ཡྤོང་སྱིདཔ། 

• མྱིད་པར་ན་ཟུག 

• གྤོ་རྒྱབ་པ། (མང་ཆེ་བ་སམ་གྤོ་ལུ་བ་) 

• མགྤོ་ན་བ། 

• སྱིར་བཏང་ལུས་སྟྤོབས་ཞན་པ་དང་ལུས་མྱི་བདེ་བ། 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 

སྱི་ལྤོ་ ༢༠༢༡ ཟླ་ ༦ པའྱི་ཚསེ་ ༡༡ གྱི་གནས་སྟངས་ལྟར་ཡྱིན། 



ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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• དབུགས་ཐག་ཐུང་ངུ། 

• བྲང་ཁྤོག་གྱི་ནད་ཟུག 

• ཚ་བ། 

• གྤོ་བུར་དུ་སྣ་ལ་དྱི་དང་།  ལེ་ལ་ཟས་ཀྱི་བྲྤོ་བའྱི་ མྤོང་འཚོར་བརླགས་པ། 

• ཤ་རྒྱུས་ཀྱི་ཟུག་གཟེར། 

• ཆམ་པའྱི་ན་ཚ། 

• ཕྤོ་བ་དང་རྒྱུ་མའྱི་ནད་རྟགས།   (ཞེ་མེར་དང་སྐྱུག་མེར་
ལྡང་བ།   གྤོད་པར་ན་ཟུག་དང་བཤལ་བ་) 

• པགས་པར་ཐྤོར་བ་སེས་པ། 
 
ཁྤོ་ཝྱིཊ་་༡༩ ནད་རྟགས་དེ་དག་ཤུགས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་ཡྤོང་གྱི་ཡྤོད་ལ།   ཡངས་བའང་ཡྤོང་སྱིད།  དེ་བཞྱིན་གྤོ་ཚད་ལྟ་བུའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་དཀའ་རྤོག་
ཀང་འཕྲད་སྱིད་པ་རེད།  

༣། གཙང་ས་དང་སྤོད་ལམ་བསྟནེ་ཕྤོགས། 

དུས་སྟྤོན་དང་འདུ་འཛོམས་སར་མྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་གངས་ལ་བརྱི་སྲུང་བེད་དགྤོས། 

 ཕན་ཚུན་རྒྱང་ཐག་མྱུང་མཐར་མྱི་ཊར་ ༡་༥ ཞྤོགས། 
 
གདོང་ཁེབས་གོན་དགོས་ཀྱྱི་སྱིག་ཁྱིམས་ལ་བརྱི་སྲུང་དང་།   མྱི་ཊར་ ༡་༥ རྒྱང་ཐག་འཇོག་མ་ཐུབ་ཚེ་གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་
གོན་ཞྱིང་།   ཁ་དང་སྣ་ཁུག་གཉྱིས་ཆར་ཁེབས་དགོས་པ་ལས།   དེ་མྱིན་ཁ་དཀྱིས་དང་རས་ལེབ་ཀྱྱིས་གོ་མྱི་ཆོད། 

གུ་ཡུལ་ཁང་པའྱི་ནང་རླུང་སྱིལ་ཡང་སེ་དང་རྒྱུན་གཏན་དུ་གཏོང་དགོས།   ཁང་པའྱི་ནང་མྱི་ཇྱི་ཙམ་མང་བ་དང་ཁང་མྱིག་ཇྱི་ཙམ་
ཆུང་བ་དེ་ཙམ་གྱི་རླུང་སྱིལ་ཡང་སེ་གཏོང་དགོས།    རླུང་སྱིལ་གཏོང་སྐབས་རླུང་འགོ་ཡག་པོ་ཕེ་དགོས། 

 
ལག་པ་རྒྱུན་གཏན་དུ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཁྲུས།   འདག་རྫས་ཡྱི་རེས་ནད་འབུ་དག་གནྤོད་མེད་བཟྤོས་ཐུབ། 
 

གྤོ་དང་ཧབ་སྱིད་སྣབས་ཕྱིས་སམ་གྲུ་མྤོའྱི་ཁུག་ཏུ་རྒྱྤོབས།   ཤྤོག་བུའྱི་སྣབས་ཕྱིས་བེད་སྤོད་ཐེངས་གཅྱིག་བཏང་སྟེ་དྤོར་ཞྱིག 

ལག་པ་གཏྤོང་རེས་སྤོངས།    ཐམ་རེས་དང་འྤོ་སེལ་རེས་ཀང་དེ་བཞྱིན་ནྤོ། 
 
རང་ཁྱིམ་དུ་ལས་ཁུངས་ཚུགས་ཐབས་ཡོད་ན་ངེས་པར་བེད་དགོས། 
 
སྨན་པ་དང་ཛ་དྲག་སྨན་ཁང་དུ་བསེན་གཏུགས་གོང་དུ་ཁ་དཔར་བརྒྱུད་དེ་འབེལ་བ་བོས། 

གཙང་ས་དང་སྤོད་ལམ་གྱི་སྒྲྱིག་ལམ་ལས་གཞན་པའྱི་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཁག་ཀང་ཡྤོད།   སྒྲྱིག་ཁྱིམས་དེ་དག་གཤམ་དུ་དྤོན་ཚན་  ༤།   ༥།   ༦།  ༧།   
བཅས་ཀྱི་ནང་གསལ་ཡྤོད། 
 
ད་ལྟའྱི་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཚང་མ་བལྟ་བདེའྱི་ཆེད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྦྱར་པང་ཐྤོག་བཀྤོད་ཡྤོད་པ་འདྱིར་ལྟྤོས།  www.bag.admin.ch/migra-

tion-covid-en. 

༤། ལྟ་ཚད།  (Test) 

གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ལ་ཁྤོ་ཝྱིཊ་ ༡༩ ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་གཅྱིག་གམ་དུ་མ་ (གྤོང་གསལ་དྤོན་ཚན་༢་པར་ལྟྤོས) ཐྤོན་ན།
  ཁེད་རང་ཕལ་ཆེར་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་ཡྤོད་ཀྱི་རེད།    གཤམ་གསལ་ལམ་སྟྤོན་རྣམས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ལག་
བསྟར་བྤོས།  

 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/downloads-in-verschiedenen-sprachen/informationen-in-sprachen-der-migrationsbevoelkerung.html#-223476577


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 3 

- ལམ་སེང་ལྟ་ཚད་ (Test) བེད་དགྤོས་ཤྱིང་།    སྨན་པ་དང་སྨན་ཁང་།    དམྱིགས་བསལ་ལྟ་ཚད་བེད་ཡུལ་ཁག་ཏུ་ལྟ་ཚད་བེད་ཆྤོག   
ལྟ་ཚད་བེད་ཡུལ་ཁག་གྱི་མྱིང་ཐྤོ་ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་བཀྤོད་ཡྤོད།   www.bag.admin.ch/testing#197439718   ལྟ་ཚད་
རྱིན་མེད་ཡྱིན། 

- ལྟ་ཚད་ཟྱིན་རེས་རང་ཁྱིམ་དུ་སྤོད་དེ། ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐྤོན་བར་མྱི་གཞན་དང་འབྲེལ་ཐུག་ཅྱི་ནས་སྤོངས་ཤྱིག 
-  ནད་འབུས་ཟྱིན་པའྱི་ལྟ་ཚད་གྲུབ་འབྲས་ཐྤོན་ཚེ།  «ཁེར་བཀག་གྱི་ལམ་སྟྤོན།»  (Anweisungen zur Isolation)   

 བཞྱིན་བརྱི་སྲུང་ཞུ་དགྤོས།   ལམ་སྟྤོན་ཡྱིག་ཆ་ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་བཀྤོད་ཡྤོད།   
  www.bag.admin.ch/migration-covid-en 

-  ནད་འབུས་ཟྱིན་མེད་པའྱི་ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐྤོན་ན།   ཟུར་བཀག་འྤོག་སྤོད་མེད་ན་མ་གཏྤོགས།    ནད་རྟགས་མེད་པ་
 མ་ངེས་བར་ཆུ་ཚོད་  ༢༤  བར་རང་ཁྱིམ་དུ་སྤོད་དགྤོས། 
 

ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་ཚད་ངྤོ་ཐག་ཆྤོད་ཐབས་སུ།   ནད་རྟགས་མེད་མཁན་ཚོར་ཡང་ལྟ་ཚད་བེད་ཀྱི་རེད།  དེ་ཡང་ལས་ཀ་བེད་སར་རམ་
སྒྲྱིག་འཛུགས་ལས་ཁང་གང་སར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ལྟ་ཚད་བེད་ཀྱི་རེད།    དེ་རྱིགས་ལྟ་ཚད་རྣམས་རང་མྤོས་ཀྱི་ཐྤོག་ནས་བེད་རྒྱུ་དང་རྱིན་མེད་ཡྱིན།    
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ལྟ་ཚད་བེད་ཐུབ་ཡག་ཡྤོད་ན་དེ་ལྟར་བེད་དགྤོས་པའྱི་ཞེན་སྐུལ་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན། དེའྱི་ཐྤོག་ནས་ཁེད་རང་དང་
གང་ཟག་གཞན་དག་ནད་ཡམས་ལས་སྲུང་སྤོབ་བེད། 
 
གཞན་ཡང་ཁེད་རང་གྱིས་སྤོ་སྤོ་རང་ཉྱིད་ཀྱིས་རྱིན་མེད་ལྟ་ཚད་བེད་རྒྱུ་ཡྤོད།  དཔེར་ན་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་ཆེད་དུའམ།       ཡང་ན་
པ ྤོ་ལགས་དང་ར  ྤོ་ལགས་ཐུག་འཕྲད་དུ་འགྤོ་སབས་སྤོན་དུ་ལྟ་ཚད་བེད་རྒྱུ་ཡྤོད།   རང་ཉྱིད་ཀྱིས་ལྟ་ཚད་བེད་ཡག་གྱི་སྨན་ཆས་སྨན་ཚོང་ཁང་ནས་ 
(ཉྱིན་མ་ ༣༠ ནང་ལྟ་ཚད་སྨན་ཆས་ ༥ རེ) རྱིན་མེད་ཀྱིས་ལེན་ཆྤོག་པ་ཡྱིན། 
 
ཁེད་རང་གྱིས་ལྟ་ཚད་བེད་སའྱི་ལས་ཁང་དུ།    ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཐྤོན་རེས་ལག་ལེན་ཇྱི་འད་དགྤོས་པའྱི་དྱི་རད་བགྱིས།   ཡང་ན་ད་རྒྱ་
འདྱིའྱི་ཐྤོག་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐབས་བྤོས།    www.bag.admin.ch/testing#242157159  
 
ཁེད་རང་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ལྟ་ཚད་བེད་མྱི་བེད་དང་ལྟ་ཚད་ཇྱི་འད་བེད་པའྱི་ངེས་གཏན་མེད་པ་ཡྱིན་ནམ། ?  ལྟ་ཚད་བེད་ལུགས་ཀྱི་
ཐྱིག་རྱིས་  (Vorgehen Testen) ཞེས་པ་ལས་བེད་སྤོ་གང་ཡྱིན་ཤེས་ཐུབ། ནད་རྟགས་ཡྤོད་མྱིན་ལ་མ་ལྟྤོས་པར་ལྟ་ཚད་བེད་ན་ཕན་ཐྤོག་
ཡྤོང་ངེས་རེད། 

༥། ཁརེ་བཀག་ (Isolation) དང་ཟུར་བཀག (Quarantäne) 

ཁེར་བཀག་དང་ཟུར་བཀག་གྱི་ལག་ལེན་དེ་གཉྱིས་ཀྱིས་ནད་དུག་འགྤོ་བའྱི་བརྒྱུད་མཐུད་བཅད་དེ།    ནད་འབུ་གསར་པ་ཁབ་
གདལ་དུ་མྱི་འགྤོ་བར་བཀག་སྤོམ་བེད་ཐབས་ཡྱིན།   གང་ཟག་གང་ཞྱིག་ནད་འབུས་ཟྱིན་པའམ་ཟྱིན་པའྱི་དྤོགས་གཞྱི་ཡྤོད་ན།    
རང་ཁྱིམ་དུ་གནས་སྤོད་ཀྱིས་མྱི་གཞན་དང་ཉེ་འདྱིས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྤོང་དགྤོས།    དེས་ནད་དུག་མྱི་མང་པྤོར་གསར་དུ་མྱི་

འགྤོ་བར་འགྤོག་ཐུབ།    དེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡྱིན། 
 
ཁརེ་བཀག་ནྱི།    གང་ཟག་གང་ཞྱིག་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་དའབུ་གསར་པས་འགྤོས་པ་ལྟ་ཚད་ལས་རྟགས་ཐྤོན་བྱུང་ན་ཁེར་བཀག་ནང་ཞུགས་དགྤོས།    
གལ་ཏེ་ཏྤོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་རྟགས་ཐྤོག་མར་ཐྤོན་ནས་ཉྱིན་ ༡༠ རེས་དང་།   ཆུ་ཚོད་ ༤༨ ནས་བཟུང་ནད་རྟགས་ཐྤོན་མེད་ན།    ཁེར་བཀག་
ལས་གྤོལ་ཆྤོག་པ་ཡྱིན། 
 
ཟུར་བཀག་ནྱི།   གང་ཟག་གང་ཞྱིག་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པས་ཕལ་ཆེར་འགྤོས་ཡྤོད་པ་ཡྱིན་ན་ཉྱིན་ ༡༠ རྱིང་ཟུར་བཀག་ནང་སྤོད་དགྤོས    
དེ་ཡང་། 

- ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དང་ཉེ་འདྱིས་ཆེན་པྤོ་བྱུང་བ།     
- ནད་འབུས་འགྤོ་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་ས་གནས་སུ་བསྤོད་རེས།  

 
ཡུན་ཚད་ཐུང་བའྱི་ཟུར་བཀག་དང་ཟུར་བཀག་ལས་གྤོད་གྤོལ་གྱི་ཆ་རནེ། 
གལ་ཏེ་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་བཀའ་འཁྤོལ་ཐྤོབ་ན་ཉྱིན་ ༧ གྱི་རེས་ཟུར་བཀག་ནས་གྤོལ་ཆྤོག དེ་ཡང་ཏྤོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་གཞྱི་མེད་
པའྱི་ར་སྤོད་ཀྱི་ལྡྤོག་ཆའྱི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་སྟྤོན་ཐུབ།   ལྟ་ཚད་ཀྱི་འགྤོ་སྤོང་མྱི་དགྤོས་པ་རྱིན་མེད་ཡྱིན།    ནད་ཡམས་ལས་དག་སེད་ཕྱིན་པའམ།    
སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ཟུར་བཀག་ནང་སྤོད་མྱི་དགྤོས།       སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་ཟྱིན་པ་དང་འདས་མ་ཐག་པའྱི་ཟླ་བ་ 
༦ ནང་ཚུན་ཏྱིག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདྱི་ནད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ན།    ཡྱིག་ཐྤོག་ནས་ཁུངས་སེལ་ར་སྤོད་དགྤོས་པ་ཡྱིན། 
 

http://www.bag.admin.ch/testing#197439718
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.bag.admin.ch/testing#242157159


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 4 

ཁེར་བཀག་དང་ཟུར་བཀག་སྤོར་གནས་ཚུལ་འཕར་མ། ཁེར་བཀག་གྱི་ལམ་སྟྤོན་ «Anweisungen zur Isolation» དང་།    ཟུར་བཀག་གྱི་
ལམ་སྟྤོན་ «Anweisungen zur Quarantäne» ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་བཀྤོད་ཡྤོད། www.bag.admin.ch/migration-covid-en 
 
ཁེར་བཀག་སྤོར་གསལ་བཤད་གྤོག་བརན་འཇར་མན།   ཕ་རན་སྱི།   ཨྱི་ཊ་ལྱི།   དབྱིན་ཇྱི་བཅས་ཀྱི་སད་ཐྤོག་ཡྤོད་པ།   ད་རྒྱ་འདྱིར་ལྟྤོས།   
www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation      སུད་སྱིར་མྱི་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་གཟུགས་མཐྤོང་རླུང་འཕྲྱིན་ལས་ཁང་
ནས་སྒྲ་སད་སྤོམ་སྒྲྱིག་གྱིས།   གྤོག་བརན་འདྱི་སད་ཡྱིག་ ༡༦ ནང་འགེམས་སེལ་བེད་ཡྤོད་པ།  ད་རྒྱ་འདྱིར་ལྟྤོས།    
www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus 

 
 

༦། ཉ་ེའདྱིས་འཚལོ་བཤརེ་ (Contact Tracing)  

གལ་སྱིད་གང་ཟག་ཞྱིག་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་ལྟ་ཚད་ཀྱིས་ནད་དུག་ཡྤོད་པར་ངེས་ན།   འབྲེལ་ཡྤོད་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་
ནས་ཉེ་འདྱིས་འཚོལ་བཤེར་བེད་སྤོ་ཚུགས་ཀྱི་རེད། 

 
- མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ནད་འགྤོས་གང་ཟག་དང་མཉམ་དུ། ནད་རྟགས་མ་ཐྤོན་ཉྱིན་གཉྱིས་སྤོན་ནས་ཁེར་བཀག་ནང་མ་

ཞུགས་བར་སུ་དང་ཉེ་འདྱིས་དམ་པྤོ་བྱུང་བ་རད་གཅྤོད་བེད། 
- དེ་གའྱི་ལས་ཁུངས་ནས་ཉེ་འདྱིས་བྱུང་བའྱི་མྱི་ཚོར་ནད་དུག་འགྤོས་ཡྤོད་སྱིད་པའྱི་གནས་བརྤོད་བས་ཏེ་ད་ཕྱིན་ལག་ལེན་བེད་སྤོའྱི་

སྤོབ་སྟྤོན་གནང་། 
- ཉེ་འདྱིས་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་དེར་ནད་རྟགས་རྱིགས་གང་ཡང་མེད་ནའང་རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་གྱིས་སྤོད་དགྤོས།    དེ་ཡང་ནད་

དུག་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གང་ཟག་དང་མཐའ་མའྱི་འབྲེལ་བ་བྱུང་ནས་བཟུང་ཉྱིན་ ༡༠ རྱིང་སྲུང་དགྤོས། 
- ཉྱིན་ ༡༠ དེའྱི་རྱིང་ནད་དུག་འགྤོས་མེད་པར་ངེས་སྤོང་ན།   འབྲེལ་ཡྤོད་ལས་ཁུངས་ནས་ཟུར་བཀག་ནས་གྤོད་གྤོལ་གཏྤོང་གྱི་རེད། 
- གལ་ཏེ་ཉེ་འདྱིས་བྱུང་བའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་ནད་རྟགས་ཐྤོན་ཡྤོད་པའམ།   ཟུར་བཀག་ནང་སྤོད་རྱིང་ནད་རྟགས་ཐྤོན་ཡྤོད་ན།   ལྟ་

ཚད་བེད་དགྤོས་ཤྱིང་དེ་ནས་ལམ་སེང་ཁེར་བཀག་ནང་ཞུགས་དགྤོས། 
 
ཉེ་འདྱིས་འཚོལ་བཤེར་སྤོར་གསལ་བཤད་གྤོག་བརན་འཇར་མན།   ཕ་རན་སྱི།   ཨྱི་ཊ་ལྱི།   རེ་ཊྤོ་རྤོ་མ་ནྱི།   དབྱིན་ཇྱི།   ཨལ་བྷ་ནྱི་ཡ།   སེར་བྷྱི་ཡ།     
པྤོར་ཏུ་གྷལ།   སྱི་པེན་བཅས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ཡྤོད་པ་ད་མཐུད་འདྱིར་ལྟྤོས།  www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing 

གནས་སབས་རྱིང་མངའ་སེའྱི་འབྲེལ་ཡྤོད་ལས་ཁུངས་ནས་དུས་ཐྤོག་འབྲེལ་བ་གནང་མ་ཐུབ་པ་ཡྤོང་སྱིད།   དརེ་བརྟནེ་རང་རང་སྤོ་སྤོས་གནས་
འབབ་དང་བསྟུན་སྟ་ེཁརེ་བཀག་གམ་ཟུར་བཀག་ཇྱི་འྤོས་སུ་སྤོད་དགྤོས་པ་གལ་འགང་ཆ།ེ   གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་རང་ཉྱིད་ལ་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་
དབྱིབས་ནད་འབུས་ཟྱིན་པ་ལྟ་ཚད་བརྒྱུད་ངེས་ན།   ཉེ་འདྱིས་བྱུང་བའྱི་མྱི་ཚོར་རང་ངྤོས་ནས་བརྡ་ལན་སྤོད་ཅྱིག 

༧། སུད་སྱིར་འཛུལ་བསྤོད་སྤོར། 

ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགྤོ་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་ནས་སུད་སྱིར་འཛུལ་བསྤོད་བེད་ན།   གཤམ་གསལ་ལྟར་ལག་
ལེན་དགྤོས་པ་ཡྱིན། 
 

- འཛུལ་བསྤོད་སྤོན་ལ། www.swissplf.admin.ch/home  ད་རྒྱའྱི་ནང་གསལ་འཛུལ་བསྤོད་ཆྤོག་ཆན་འགེང་ཤྤོག་བཀང་
དགྤོས། 

- འཛུལ་བསྤོད་སྤོན་ལ། ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་གཞྱིའྱི་ལྟ་ཚད་བས་ཏེ་ནད་མེད་ར་སྤོད་ཀྱི་ལྡྤོག་ཆའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡྱིག་ཆ།    འཛུལ་བསྤོད་
སབས་གསལ་སྟྤོན་དགྤོས་པ་ཡྱིན། 

- འཛུལ་བསྤོད་རསེ་ལ། ཉྱིན་ ༡༠ རྱིང་ཟུར་བཀག་ནང་སྤོད་དགྤོས། གལ་ཏེ་ཟུར་བཀག་སྤོད་དགྤོས་པའྱི་འགན་འཁྱིར་བརྱི་སྲུང་མ་
བེད་ན། དངུལ་གྱི་ཉེས་ཆད་ཆེན་པྤོ་ (སུད་སྤོར་ ༡༠’༠༠༠ བར་)   འགེལ་ཉེན་ཡྤོད།   ཉྱིན་ ༧ རེས་དམྱིགས་བསལ་ཆ་རེན་འྤོག་
ཟུར་བཀག་གྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་དུ་གཏྤོང་ཐབས་ཡྤོད་པས། དེ་སྤོར་གྤོང་གསལ་དྤོན་ཚན་ ༥ aཔའྱི་ནང་བཀྤོད་ཡྤོད། 

- འཛུལ་བསྤོད་རསེ་ལ།  སུད་སྱིའྱི་ནང་འཛུལ་བསྤོད་བས་ནས་ཉྱིན་མ་གཉྱིས་ནང་ཚུན་མངའ་སེའྱི་འབྲེལ་ཡྤོད་ལས་ཁུངས་སུ་འབྤོར་
བརྡ་འབུལ་དགྤོས་ཤྱིང་།   www.bag.admin.ch/einreise#1759131064   དེ་གའྱི་ལས་བེད་པའྱི་ལམ་སྟྤོན་བཞྱིན་ལག་
ལེན་ཞུ་དགྤོས།     

 

http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.foph-coronavirus.ch/downloads/#isolation
http://www.migesplus.ch/en/publications/are-you-sick-at-home-with-coronavirus
http://www.foph-coronavirus.ch/downloads/#tracing
http://www.swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/einreise#1759131064


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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རྒྱུན་མར་གསར་བསྒྲྱིགས་བེད་པའྱི་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགྤོ་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ཅན་གྱི་ཡུལ་གྲུ་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གྱི་ཐྤོ་གཞུང་དེ། ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་
བཀྤོད་ཡྤོད།    www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world 
 
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་ཉེན་ཚབས་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཁག་ནས་གནམ་གྲུའྱི་ནང་ཡྤོང་བ་ཡྱིན་ནའང་།   ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་གཞྱི་མེད་པའྱི་ར་སྤོད་ཀྱི་
ལྡྤོག་ཆའྱི་གྲུབ་འབྲས་ཡྱིག་ཆ་དགྤོས་པ་ཡྱིན། དེ་གནམ་གྲུའྱི་ནང་མ་ཞུགས་སྤོན་ལ་ཞྱིབ་བཤེར་གཏྤོང་གྱི་རེད། 
 
གལ་ཏེ་ཁེད་རང་གནམ་གྲུའམ། གྲུ་གཟྱིངས་།   སྦ་སྱི།   རྱི་ལྱི་གང་རུང་ནང་ཡྤོང་བ་ཡྱིན་ན།   www.swissplf.admin.ch/home 
ད་རྒྱ་ནང་གསལ།   གྤོག་ཐྤོག་འགེང་ཤྤོག་ནང་རང་ཉྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཐྤོ་བཀྤོད། 
 
སུད་སྱིར་འཛུལ་བསྤོད་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྒྲྱིག་ཁྱིམས་ཐྤོག་དམྱིགས་བསལ་ཁག་དང་རྒྱས་བཅད་ཞྱིབ་ཁ་ཡྤོད་པ། གནས་ཤྤོག་འདྱིའྱི་སྟེང་འཁྤོད་
མེད་ཀང་།    གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ད་རྒྱ་འདྱིར་བཀྤོད་ཡྤོད།   www.bag.admin.ch/entry 

༨། དམྱིགས་བསལ་ཉནེ་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག 

གང་ཟག་བེ་བྲག་པ་འགའ་ཤྱིག་ལ་ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འདྱི་འགྤོས་ན་ཉེན་ཚབས་བྱུང་ངེས་པ་རེད།   ཁྤོང་རྣམས་ནད་གཞྱི་ལྱི་པྤོས་ཟྱིན་
པའམ་འདས་གྤོངས་སུའང་གྱུར་སྱིད།   དེས་ན་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གང་ཟག་ནྱི། 

- མྱི་རྒས་ཁྤོག    ཏོག་དབྱིབས་ནད་འབུ་གསར་པ་འདྱི་འགོས་ན།    དེས་རེན་པས་ལོ་ན་ཇྱི་ཙམ་མཐོ་བ་དེ་ཙམ་གྱི་ནད་གཞྱིའྱི་བརྒྱུད་
རྱིམ་ལྱི་བ་ཡོང་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ཆེ།   དེའྱི་ཐྤོག་ལྤོ་ ༥༠ ཡྤོལ་ན་སྨན་བཅྤོས་ཆེད་སྨན་ཁང་དུ་སལ་ཚད་ཀང་མཐྤོ་རུ་འགྤོ་བ་མ་ཟད།   
ནད་རྱིང་གྱིས་ཟྱིན་ཡོད་ན་ཉེན་ཚབས་སྣོན་མ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

- བུད་མདེ་སྦྲུམ་མ། 
- རྱིགས་རྒྱུན་ཕྲ་རྫས་ཀྱི་སྤོན་ཆ་དང་འབྲལེ་བའྱི་ (Trisomie 21) མྱི་རྒན་གས། 
- གཤམ་གསལ་ནད་རྱིགས་ངསེ་ཅན་གང་ཞྱིག་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་མྱི་རྒན་གས།  

- ཁག་གཤེད་མཐྤོ་ནད། 
- སྱིང་ཁམས་དང་ཁག་རའྱི་ནད། 
- གཅྱིན་སྱིའམ་ཅྱི་ནྱིའྱི་ན་ཚ། 
- གྤོ་བ་དང་དབུགས་གཏྤོང་ལེན་དཀའ་བའྱི་ནད། 
- ལུས་པྤོའྱི་ནང་སྤོན་འགྤོག་གྱི་ནུས་པ་ཞན་དུ་འགྤོ་བའྱི་ནད་གཞྱིའམ།  སྨན་བཅྤོས་འྤོག་ཚུད་པ། 
- སྐྲན་ནད། 
- ལུས་པྤོའྱི་ལྱིད་ཚད་ཆེས་མཐྤོ་བ།   (དེ་ནྱི་ལུས་ཤ་ཧ་ཅང་རྒྱགས་ཤྱིང་ལུས་པྤོའྱི་བྤོངས་ཚད་ <BMI> ༣༥ འམ་ དེ་ལས་ 

མཐྤོ་བ།) 
- མཁལ་མའྱི་ཞན་ཆ། 
- མཆྱིན་ནད། 

གལ་སྱིད་ཁེད་རང་གྤོང་སྨྤོས་གང་ཟག་གྱི་གས་སུ་གཏྤོགས་ཤྱིང་། ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་རྟགས་ཐྤོན་ན་ (གྤོང་གྱི་དྤོན་ཚན་༢ པར་ལྟྤོས)  རང་ཁྱིམ་
གྱི་སྨན་པར་རམ་སྨན་ཁང་གང་རུང་ལ་ཁ་དཔར་ཐྤོག་འབྲེལ་བ་བས་ཏེ།    ལམ་སེང་ལྟ་ཚད་བེད་དགྤོས།    བདུན་མཇུག་ལའང་བེད་ན་འགྱིག    
ནད་རྟགས་གང་ཐྤོན་པ་དང་ཁེད་རང་དམྱིགས་བསལ་ཉེན་ཚབས་ཡྤོད་པའྱི་གས་ཤྱིག་ཡྱིན་པའྱི་གསལ་བརྤོད་བེད་དགྤོས། 

༩། སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་སྤོར། 

སུད་སྱིའྱིནང་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་བཟླྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུ་ཡྤོད། Swissmedic ཞེས་པའྱི་སུད་སྱིའྱི་སྨན་རྫས་དཔད་ཞྱིབ་སྒྲྱིག་
འཛུགས་ནས་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཁབ་ཀྱི་སྨན་སྦྱྤོར་བརྟག་དཔད་ཞྱིབ་ཚགས་བས་ཏ་ེཆྤོག་མཆན་སད་པས།   བརྟན་པྤོ་དང་ཕན་ནུས་ལྡན་པ་ཡྤོད།    
 
སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་ཚད་ལ་དེའྱི་ཞྤོར་དུ་ན་ཚ་གཞན་བྱུང་སྱིད་པ་རེད།    ད་ལྟའྱི་ཤེས་ཚོད་ལྟར་བས་ན།   ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་འབུས་འགྤོས་ཏེ་ནད་
གཞྱི་ལྱི་པྤོ་ན་བའྱི་ཉེན་ཚབས་ལས།    ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ནད་བཟླྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་རེས་ཞྤོར་ཕྤོག་གྱི་ན་ཚ་ལྱི་པྤོ་ན་བའྱི་ཉེན་ཁ་ཆུང་བ་ཡྤོད། 
 
བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་ (དམྱིགས་བསལ་ཅན་མ་གཏྤོགས) དང་ཕྲུ་གུ་ལྤོ་ ༡༢ མན་ཆད་ཚོར་ད་ལྟ་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་འཆར་མེད་དེ།  ད་བར་སྨན་ཁབ་ཀྱིས་
ཉེན་ཚབས་ཇྱི་འཁྱིད་ཐད་ཞྱིབ་འཇུག་གྱི་གྲུབ་དྤོན་གང་ཡང་མེད། 
 

http://www.covid19.admin.ch/en/international/quarantine?mapZoom=world
http://www.swissplf.admin.ch/home
http://www.bag.admin.ch/entry


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
 

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བྤོད་ཡྱིག 6 

སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་ཀྱི་སྟངས་འཛིན་གྱི་དབང་ཆ་མངའ་སེའྱི་གཞུང་སྤོ་སྤོར་ཡྤོད།   སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཡུལ་དང་དུས་ཚོད།    སྨན་ཁབ་རྒྱབ་འདུན་གྱི་
འབྲེལ་བ་གང་དུ་བེད་དགྤོས་པ།  (www.bag-coronavirus.ch/kantone)   ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ཐྤོག་རང་གནས་ཀྱི་མངའ་སེའྱི་ལས་ཁུངས་
ནས་གནས་ཚུལ་འཚོལ་ཐབས་བགྱིས།   རྒྱལ་ཡྤོངས་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ སྨན་ཁབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ་ (Infoline Covid-19-Impfung) གྱི་ཁ་
དཔར་ (+41 58 377 88 92) ཐྤོག་ཞྤོགས་པ་ཆུ་ཚོད་ ༦ ནས་མཚན་གྱི་ཆུ་ཚོད་ ༢༣ བར་གནས་ཚུལ་ལེན་རྒྱུ་ཡྤོད་པས།   དེར་རང་གནས་
མངའ་སེའྱི་འབྲེལ་ཡྤོད་ལས་ཁུངས་ཇྱི་ཡྱིན་ཤེས་ཐུབ།   ཡང་ན་སྨན་པའམ་སྤོ་སྤོའྱི་བྤོ་འགེལ་འྤོས་པའྱི་གང་ཟག་ཞྱིག་ལ་སྨན་ཁབ་རྒྱབ་རྒྱུར་འབྲེལ་
བ་བེད་རྤོགས་ཞེས་ར་ེསྐུལ་བགྱིས། 
 
ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་བཟླྤོག་གྱི་སྨན་ཁབ་དེ།   སུད་སྱིར་གནས་སྤོད་བདེ་པའྱི་མྱི་ཚང་མར་ཐྤོབ་ཐང་ཡྤོད་ཅྱིང་།   རང་མྤོས་དང་བངས་
དང་རྱིན་པ་སྤོད་མྱི་དགྤོས། 
 
སྨན་ཁབ་རྒྱབ་ཕྤོགས་སྤོར་གནས་ཚུལ་འཕར་མ་ཤེས་འདྤོད་ན།   ད་རྒྱ་འདྱིའྱི་ནང་ལྟྤོས།  www.bag.admin.ch/migration-covid-en 

 

སུད་སྱིར་མྱི་རྱིགས་ཚོགས་པ་ཁག་གྱི་གཟུགས་མཐྤོང་རླུང་འཕྲྱིན་ལས་ཁང་(Diaspora TV) གྱིས།   སྨན་ཁབ་དང་འབྲེལ་བའྱི་གསལ་བཤད་གྤོག་
བརན་འདྱི་སད་ཡྱིག་ ༡༥ ནང་འགེམས་སེལ་བེད་ཡྤོད་པ།   ད་རྒྱ་འདྱིར་ལྟྤོས། 
www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland 

 

༡༠། ཏྤོག་དབྱིབས་ལག་འཁརེ། 

ཏྤོག་དབྱིབས་ལག་འཁརེ་ནྱི།    ཁེད་རང་ལ་ཏྤོག་དབྱིབས་སྨན་ཁབ་བརྒྱབས་པ་དང་།   ནད་ཡམས་ཀྱི་བརྒྱུད་རྱིམ་ཇྱི་སྤོང་ངམ་ནད་ཡམས་ཀྱིས་
ཟྱིན་མེད་པའྱི་ལྟ་ཚད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་འཁྤོད་པའྱི་ཡྱིག་ཆ་ཞྱིག་ཡྱིན།    ཏྤོག་དབྱིབས་ལག་འཁེར་དེ་ཤྤོག་བུའམ་ཡང་ན་གསང་རྟགས་ (QR-
Code) ཀྱི་ཐྤོག་ནས་རག་གྱི་རེད།    དེའྱི་དྤོན་དུ་ཏྤོག་དབྱིབས་ལག་འཁེར་ «COVID Certificate»  ཞེས་པའྱི་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བེད་
དགྤོས། 

ཁེད་རང་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབས་ཟྱིན་པའམ་ཏྤོག་དབྱིབས་ཀྱི་ནད་ཡམས་ལས་དག་ཚར་ན།    ཏྤོག་དབྱིབས་ལག་འཁེར་དགྤོས་འདུན་ཨེ་ཡྤོད། ?   
དེ་སྤོར་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་མངའ་སེའྱི་ད་རྒྱའྱི་ནང་ལྟ་རྒྱུ་ཡྤོད། 

༡༡། རྤོགས་སྤོར་ཐབས་འཚལོ། 

ད་སྟགེས་ migesplus.ch ཞསེ་པ།   ད་སྟེགས་འདྱིའྱི་ནང་ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩ དང་འབྲེལ་བའྱི་གནས་ཚུལ་ཐྤོལ་པ་མང་པྤོ་ཤེས་ཐུབ།   གནས་ཚུལ་དེ་
དག་སད་ཡྱིག་མང་པྤོའྱི་ནང་ཕབ་བསྒྱུར་བས་ཡྤོད།  www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19 

སད་བསྒྱུར།  གལ་ཏེ་སྨན་ཁང་དུ་སད་བརྡ་སྤོད་མྱི་ཐུབ་ན།  ཐྤོག་མ་ཉྱིད་ནས་སད་བསྒྱུར་ཡྤོད་མེད་དྱི་རད་དཔད།  ཁ་དཔར་ཐྤོག་ནས་ཀང་སད་
བསྒྱུར་བེད་མཁན་ཡྤོད།  གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་སད་བསྒྱུར་བ་ཡྤོད་ན།  སྤོ་སྤོའྱི་ནང་མྱིའྱི་ཁྤོངས་ནས་སད་བསྒྱུར་དུ་འཁྱིད་མྱི་དགྤོས་ཤྱིང་།  ནད་དུག་
འགྤོ་རྒྱུའྱི་ཉེན་ཁ་ལས་ཀང་སྲུང་ཐུབ་ཀྱི་རེད།   ལར་ནས་ཁེད་རང་ལ་སྨན་བཅྤོས་ཀྱི་ལག་ལེན་སབས།  སྨན་པ་དང་ནད་པ་ཕན་ཚུན་གྤོ་བརྡ་སྤོད་
པའྱི་ཐྤོབ་ཐང་ཡྤོད།  

གཞན་ཡང་གལ་ཆེའྱི་ཁ་དཔར་ཨང་གངས་དང་གྤོག་འཕྲྱིན་ཁ་བང་། 

- རང་ཁྱིམ་དུ་འཇྱིགས་སྐུལ་ལམ་སྱིགས་རའྱི་ཉེན་ཁ་འཚོར་ན།   གཤམ་གསལ་ད་རྒྱའྱི་བརྒྱུད་སྤོ་སྤོའྱི་མྱིང་སྤོས་མྱི་དགྤོས་པའྱི་ཐྤོག་ནས་
ལམ་སྟྤོན་དང་སྲུང་སྤོབ་ཞུ་ཆྤོག www.opferhilfe-schweiz.ch (འཇར་མན་གྱི་སད) / www.aide-aux-victimes.ch (ཕ་རན་
སྱིའྱི་སད) / www.aiuto-alle-vittime.ch  (ཨྱི་ཊ་ལྱིའྱི་སད)   ཛ་དག་སབས་ཉེན་རྟྤོག་པར་ (Polizei) ཁ་དཔར་ཨང་གངས་ 
117 ཐྤོག་འབྲེལ་བ་བྤོས། 

- ཛ་དག་སྨན་བཅྤོས་ཆེད་ཁ་དཔར་ཨང་གངས་ 144 འདྱི་ནྱི་སུད་སྱི་རྒྱལ་ཡྤོངས་སུ་ཉྱིན་མཚན་ལྟྤོས་མེད་དུ་ཛ་དག་སྨན་བཅྤོས་ཆེད་
ཡྱིན། 

- ཏྤོག་དདབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལམ། ཁ་དཔར་ཨང་གངས་  058 463 00 00 འདྱིའྱི་ཐྤོག་ནས།  ཏྤོག་དབྱིབས་
ནད་ཡམས་གསར་པའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སྤོར་དྱི་རད་ལ་ལན་འདེབས་ཀྱི་རེད། 

- གལ་སྱིད་ཁེད་རང་ལ་རང་ཁྱིམ་གྱི་སྨན་པ་མེད་ན།  ཁ་དཔར་ཨང་གངས་ 0844 844 911 བརྒྱུད་དེ།  Medgate ཞེས་པའྱི་སྨན་
པའྱི་ཚོ་ཁག་ལ་ཉྱིན་མཚན་ལྟྤོས་མེད་ཀྱིས་སྨན་བཅྤོས་བསྟེན་གཏུགས་བེད་ཆྤོག 

http://www.bag-coronavirus.ch/kantone
http://www.bag.admin.ch/migration-covid-en
http://www.migesplus.ch/en/publications/information-about-covid19-vaccination-in-switzerland
http://www.migesplus.ch/en/topics/coronavirus-covid-19
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.aide-aux-victimes.ch/
http://www.aiuto-alle-vittime.ch/


ཕྱི་ནས་ཡུལ་སྤོས་མྱི་སརེ་ཆདེ་ ཁྤོ་ཝྱིཊ-༡༩  ཏྤོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གནས་ཚུལ་གསལ་བསྒྲགས། 
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༡༡། གནས་ཚུལ་འཕར་མ། 

www.bag-coronavirus.ch 

www.bag.admin.ch/neues-coronavirus (འཇར་མན།   ཕ་རན་སྱི།   ཨྱི་ཊ་ལྱི།   དབྱིན་ཇྱི་བཅས་ཀྱི་སད་ཡྱིག་ནང་ཡྤོད།) 
 

 

www.foph-coronavirus.ch 

http://www.bag-coronavirus.ch/
http://www.bag.admin.ch/neues-coronavirus

