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ཏོག་ད'ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ།

ས་ད་-ང
་འ

!ི་ལོ་ ༢༠༢༠ )་ ༨ པའི་ཚ.ས་ ༡༢ གི་གནས་3ངས་5ར་ཡིན།

ཏོག་ད'ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་། དེའི་4ོན་འགོག་ཆེད་6ོད་ལམ་དང་གཙང་9་བ:ེན་;ོགས་<ི་གལ་ཆེའི་གནས་=ལ།
6ི་མང་འ>ལ་འཁོར་ནང་གདོང་ཁེབས་@ོན་Aའི་འགན།

ཏོག་ད'ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་Bབ་གདལ་Cགས་ཆེར་མི་འDོའི་ཆེད། E་མFད་གཙང་9་དང་Gོན་འགོག་གི་6ོ ད་ལམ་
བ:ེན་དགོས།

ནད་$གས་ཐོན་མ་ཐག་ལམ་སེང་
.་ཚད་0ས་ཏེ་རང་3ིམ་5་6ོད་ཅིག.

ནད་འགོ་:ིར་འཚ;ལ་ཆེད་5་=་དང་མཉམ་5་ .་ཚད་Gབས་ནད་5ག་ཡོད་གཏན་འཁེལ་ན་ཁེར་བཀགདང་། ཕན་Nན་Oང་ཐག་ཞོགས།
?ག་འ@ད་Aང་བའི་Cན་ཐོ་གང་Dས་Eོད། ནད་5ག་ཡོད་གཏན་འཁེལ་བའི་གང་ཟག་དང་?ག་འ@ད་
Aང་ཡོད་ན་རང་3ིམ་5་Lར་བཀག་གིས་6ོད་དགོས།

ལག་པ་ཞིབ་ཚགས་Rིས་འSད།

ལག་པ་གཏོང་རེས་Tོངས།

Tibetisch / tibetain / tibetano / Tibetan / བོད་ཡིག

I Uབས་:ིས་སམ་V་མོའི་Wག་X་Yོ་
དང་ཧབ་[ིད་Oོབས།

ཁ་དཔར་ཐོག་འ\ེལ་བ་0ས་]ེས་མ་གཏོགས་^ན་པ་
དང་ཛ་`ག་^ན་ཁང་5་མ་aོད།

དརི ་ཡདོ །

ཏོག་ད'ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་འHེལ་བའི་ཡང་ཡང་Iང་བའི་Jི་བ་དང་ལན་ཁག་གཤམ་L་བཀོད།
མང་ཚ%གས་(ོད་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་ལས་4ང་5ོབ་6ི་ལག་ལེན་8ོད་ཡངས་9ིན་ནས། བ5ར་<་མི་མང་པོས་ =ི་པའི་?་@ལ་ས་
ཆར་ཕན་Cན་གཡོ་འ?ལ་,ེད་ཡོད། དDས་བཀའ་Fོན་8ན་ཚ%གས་ནས་མ་འོངས་པར་མང་ཚ%གས་ནས་རང་འགན་རང་འGར་,ེད་དགོས་པའི་
འགན་དHི་གནང་། གཙང་J་དང་=ོད་ལམ་Kིག་(ིམས། 4ང་5ོབ་Lས་འགོད་ལག་བMར་ནི་གནད་6ི་གཙ%་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ལ་བNེན་
ནས་ནད་གསར་<་མ་འགོ་བར་ ཕན་ཐོགས་ཡོད།
རང་འགན་ཪང་Gར་ནི་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་6ི་ཡོད། ནད་འD་མི་འགོ་བར་Qན་གཏན་<་འདག་Rས་Lག་ནས་ལག་པ་འS་བ་དང་།
ཕན་Cན་Tང་ཐག་འཇོག་Q་ནི་ཐབས་ཤེས་བཟང་ཤོས་དེ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ཕན་Cན་Tང་ཐག་མི་ཊར་ ༡་༥ བཞག་མ་\བ་ན་ནད་འD་འགོས་ཉེན་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་ལ། 8ག་པར་<་=ི་མང་འ`ལ་འཁོར་
ནང་ག་<ས་ཡིན་ཡང་Lང་bིད་པ་རེད། དེང་འ`ལ་བcད་མང་<་9ིན་པ་དང་9ི་d་ ༦ ད6ིལ་ནས་ནད་6ི་འགོས་ པའི་མིའི་fངས་འབོར་
མང་<་9ིན་པའི་gེན་བས། དDས་བཀའ་Fོན་8ན་ཚ%གས་ནས་=ི་མང་འ`ལ་འཁོར་ཚང་མའི་ནང་ 9ི་d་ ༧ ཚiས་ ༦ ནས་བjང་གདོང་
ཁེབས་kོན་དགོས་པའི་དམ་lག་དེ་་གནང་ཡོད།
འགོ་ནད་Bབ་གདལ་དང་དེའི་ཉེན་ཚབས།

གཙང་9་དང་6ོད་ལམ་བ:ེན་;ོགས་<ི་Pིག་ལམ་དེ་དག་ཅིའི་;ིར་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཡིན་ནམ། ?
ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་གཉན་bིན་ནད་འD་གསར་པ་ཞིག་ལས་mབ་ཅིང་། ནད་འD་དེ་nོན་འགོག་kི་oས་པ་ མིའི་རིགས་ལ་ད་
p་བར་མེད་པ་རེད། ནད་འགོས་པ་དང་ནད་6ིས་ཟིན་པ་མང་པོ་ཡོང་གི་རེད། དེར་བNེན་ངེད་ཚ%ས་ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི་mབ་
གདལ་kི་མkོགས་ཚད་མར་གཅོག་གང་\བ་,ེད་དགོས་པ་ཡིན། དམིགས་བསལ་ནད་<ག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་ བའི་གང་ཟག་qམས་ནད་གཞི་lག་པོས་
མནར་བ་ལས་4ང་5ོབ་,ེད་དགོས།

དེ་དག་ནི་
• ལོ་ ༦༥ བUལ་བའི་གང་ཟག་དང་།
• Wད་མེད་Xམ་མ།
• གཤམ་གསལ་ནད་Yིང་གང་Zང་ཞིག་གིས་ཟིན་པའི་མི་Uན་པ་\མས་ཡིན།
(ག་གཤེད་མཐོ་ནད།
°
°
°
°
°
°
°

rིང་ཁམས་དང་(ག་sའི་ནད།
གཅིན་bིའམ་ཅི་ནིའི་ན་ཚ།
དDགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བའི་གཅོང་ནད།
tན་ནད།
uས་པོའི་ནང་nོན་འགོག་གི་oས་པ་ཞན་<་འfོ་བའི་ནད་གཞིའམ། vན་བཅོས་འོག་Cད་པ།
uས་པོའི་wིད་ཚད་ཆེས་མཐོ་བ། (དེ་ནི་uས་ཤ་ཧ་ཅང་Tགས་ཤིང་uས་པོའི་བོངས་ཚད་ <BMI> ༤༠ འམ་ དེ་ལས་

མཐོ་བ།)
གལ་bིད་mེད་རང་དམིགས་བསལ་ནད་<ག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་རིགས་•་གཏོགས་མིན་ངེས་པ་མེད་ན། རང་mིམ་kི་vན་པར་བMེན་ ག‚གས་
བkིས།

གལ་bིད་ངེད་ཚ%་ཚང་མས་གཙང་J་དང་=ོད་ལམ་བMེན་9ོགས་6ི་Kིག་ལམ་ལག་ལེན་བMར་ན། གང་ཟག་དེ་དག་གང་lག་4ང་\བ་པ་མ་ཟད།
ནད་གཞི་lག་པོས་མནར་བཞིན་པའི་གང་ཟག་ཚ%་vན་ཁང་<་ƒ་མ\ད་vན་བཅོས་གསོ་5ོང་གང་ལེགས་ཐོབ་པར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད། གང་
གི་ཟེར་ན། vན་ཁང་གི་ཛ་lག་…ེ་ཚན་ནང་vན་བཅོས་6ི་?་@ལ་དཀོན་ཅིང་། དDགས་འ,ིན་†བ་6ི་ འ‡ལ་ཆས་6ང་འདང་ངེས་མེད།
mེད་རང་ལོ་ ༦༥ བˆལ་བ། Dད་མེད་‰མའམ་མངལ་ཆགས་པ། ཡང་ན་གོང་གསལ་ནད་Šིང་གང་‹ང་ཞིག་ཡོད་དམ། ? ཡོད་ན་འདི་pར་
4ང་\བ་6ི་རེད།
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mེད་རང་གིས་ƒ་མ\ད་གཙང་J་དང་=ོད་ལམ་Kིག་(ིམས་ལག་བMར་,ེད་ན་ནད་འD་འགོ་བ་ལས་4ང་\བ་པས། གཤམ་གསལ་འབོད་•ལ་
pར་ལག་ལེན་དགོས།
•
•
•
•

ལག་པ་Qན་གཏན་<་འདག་Rས་ཡི་sེ་Lག་Mེ་དŽིས་9ིན་པ་Sས།
གང་ཟག་གཞན་དང་Tང་ཐག་•ང་མཐར་མི་ཊར་་༡་༥་་ཞོག
=ི་མང་འ`ལ་འཁོར་ནང་གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་kོན།
fོགས་པོ་fོགས་མོ་དང་ནང་མི་\ག་འ•ད་‘བས་•འང་། གཙང་འ•ོད་དང་=ོད་ལམ་བsི་4ང་དགོས། དཔེར་ན། ཁ་ལག་ཟ་
‘བས་fི་\ར་ཀང་ཊ་སོགས་གཅིག་པའམ། ཇ་’་སོགས་6ི་འ\ང་“ོད་གཅིག་པ་སོགས་བེད་=ོད་མ་,ེད།
• མི་ཚ%གས་ཆེ་ས་དཔེར་ན་n་དགོང་=ི་མང་འ`ལ་འཁོར་ནང་ལས་ཀར་འ`ལ་བcད་‘བས་དང་། རི་ལིིའི་འབབ་Cགས། ཡང་ན་
གཟའ་”ེན་པའི་ཉོ་ཆ་Tག་ས་སོགས་ལས་གཡོལ་ཐབས་,ེད། གལ་ཏེ་མི་ཚ%གས་ཆེ་སར་འfོ་དགོས་ཐབས་མེད་ཡིན་ན། མི་གཞན་
ནས་Tང་ཐག་འཇོག་པ་དང་གཙང་འ•ོད་6ི་གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་kོན་དགོས་པའི་འབོད་•ལ་,་Q་ཡིན།
‘མ་•ོ་Tབ་པ་དང་མིད་པར་ན་jག་གཏོང་བ། དDགས་གཏོང་ལེན་དཀའ་བ། –ང་ཁོག་གམ་o་མར་ནད་jག་གཏོང་བ། ཚ་བའི་ན་ཚ།
ཡང་ན་•ོ་Dར་<་lི་དང་–ོ་བའི་—ོང་འཚ%ར་བ˜གས་པ་བཅས། mེད་རང་ལ་ནད་Nགས་འདི་དག་ནས་གཅིག་གམ་<་མ་འ<ག་གམ། ? འ<ག་
ན་ལམ་སེང་རང་mིམ་kི་vན་པར་རམ་vན་ཁང་ཞིག་ལ་ཁ་དཔར་གཏོང་། གཟའ་”ེན་པའམ་ཉི་མ་ལའང་འ–ེལ་ག‚གས་ ,ེད་ཆོག་ཅིང་།
ནད་Nགས་ཇི་ཡོད་འfེལ་བ™ོད་དང་mེད་རང་དམིགས་བསལ་ནད་<ག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་fས་ཡིན་པ་གསལ་བ™ོད་,ེད་དགོས།
mེད་རང་ (Dད་མེད་‰མ་མ་) ལ་མངལ་ཆགས་ཤིང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་ (COVID-19) lག་པོ་ན་བར་དམིགས་བསལ་ཉེན་
ཚབས་ཡོད། གང་ལ་གཟབ་གཟབ་,ེད་དགོས་སམ། ?
གལ་ཏེ་mེད་རང་ལ་མངལ་ཆགས་པ་ཡིན་ན། ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་མ་འགོ་བར་གང་4ང་\བ་\བ་,ེད་དགོས། དེར་བNེན་
གོང་<་ནད་<ག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་གང་ཟག་ལ་ལམ་Mོན་གནང་བ་བཞིན་ལག་ལེན་བMར་དགོས། (འདིའ་ི གོང་གི་lི་བའི་ལན་ལ་pོས།)
ལས་ཀ་,ེད་སའི་ལས་@ལ་<་ལས་¡ོད་¢ིན་བདག་ནས་ཨ་མའི་ཐོབ་ཐང་4ང་5ོབ་6ི་(ིམས་གཞིའི་འོག mེད་རང་‰མ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་
ཏོག་ད,ིབས་ནད་འD་གསར་པ་མ་འགོས་པའི་4ང་5ོབ་ཇི་lག་,ེད་དགོས་6ི་ཡོད། གལ་ཏེ་4ང་5ོབ་Kིག་ངེས་མི་\བ་ན་mེད་རང་ལ་ཐབས་
ཤེས་གཞན་ཞིག་¡ོད་དགོས། གལ་ཏེ་ƒ་མ\ད་ལས་ཀ་,ེད་\བ་–ལ་ན་mེད་རང་ལ་Dད་མེད་ནད་གསོའི་vན་པས་ (Frauenärztin ཡང་ན་
Frauenarzt) ལས་ཀ་མཚམས་འཇོག་དགོངས་འ(ོལ་kི་ཡིག་འཛ®ན་¡ོད་ཆོག
གལ་ཏེ་mེད་རང་ལ་མངལ་ཆགས་ཤིང་། ཏོག་ད,ིབས་ནད་གཞི་་གསར་པ་འདི་ན་ཚi་ནད་གཞིའི་Qད་རིམ་དེ་ཛ་lག་པོར་འ¯ར་བ་ད་pའི་ཆར་
གནས་Cལ་ཤེས་Nོགས་ཡོད་པ་འདི་pར་རེད། 8ག་པར་<་mེད་རང་གི་uས་པོའི་wིད་ཚད་མཐོ་བའམ། ལོ་ན་མཐོ་པོར་°ེབས་པ། ཡང་ན་
ནད་Šིང་གིས་ཟིན་ཡོད་ན་ཉེན་འགན་ཆེ། Dད་མེད་མངལ་ཆགས་གནས་‘བས་དང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་གཉིས་དབར་kི་ཕན་
Cན་འ–ེལ་བའི་ཐོག་གནས་Cལ་མང་པོ་ཞིག་ད་pའི་ཆར་ཁ་གསལ་པོ་མེད། གང་pར་ཡང་5ེས་མ་དང་‡་?་གཉིས་±ོགས་ཟོན་ཆེན་པོས་ནད་
ཡམས་འདི་ལས་4ང་དགོས་པ་ཡིན།
mེད་རང་ལ་ནད་Nགས་ཐོན་ན་ལམ་སེང་mེད་རང་གི་Dད་མེད་ནད་གསོའི་vན་པར་ཁ་དཔར་བཏང་Mེ་ལག་ལེན་ཇི་དགོས་ལམ་Mོན་c་དགོས།
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི་ཇི་pར་འཕོ་བcད་,ེད་དམ། ?
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི། གཤམ་གསལ་pར་འཕོ་བcད་,ེད་6ི་རེད།
• ཉེ་འlིས་དང་<ས་@ན་རིང་པོའི་འ–ེལ་བའི་‘བས། ནད་འDས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དང་མི་ཊར་་༡་༥་་ལས་•ང་བའི་Tང་ཐག་དང་
དེ་ཡང་བཅད་kང་ངམ་གདོང་ཁེབས་སོགས་6ི་4ང་5ོབ་གང་ཡང་མེད་པ། གང་ཟག་དེ་དང་<ས་@ན་ཇི་ཙམ་རིང་བ་དང་འlིས་
འfོགས་ཇི་ཙམ་ཉེ་བའི་ཚ%ད་6ིས།དེ་ཙམ་kི་ནད་འD་འགོ་བའི་ངེས་པ་ཆེ་བ་ཡོད།
• ནད་<ག་ཕོག་པའི་གང་ཟག་གིས་•ོ་དང་ཧབ་Jིད་བTབས་པའི་ཁ་’་དང་“་’འི་ནད་འD། གང་ཟག་གཞན་པའི་ “་Gག་དང་ཁ།
མིག་ནང་ཐད་ཀར་འཕོ་བcད་,ས།
• འགོ་ནད་6ིས་བཅིངས་པའི་“་’་དང་ཁ་’ས་རེག་པའི་ལག་པ། ཡང་ན་ནད་འDས་ཟིན་པའི་ཡོ་,ད་6ི་9ི་ངོས་ལ་ རེག་པའི་ལག་པ་
དེ། ཁ་དང་“་མིག་ལ་རེག་ན་ནད་<ག་འཕོ་བcད་,ས།
ནད་<ག་འགོ་བའི་gེན་<་ག་<ས་འ¯ར་རམ། ?
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདིས་ཟིན་ན་<ས་@ན་རིང་པོའི་བར་འགོས་ནད་ཅན་<་གནས་6ི་རེད། དེ་uགས་གཟབ་གཟབ་ ,ེད་གལ་ཆེ།
དཔེར་ན།
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• ནད་Nགས་མ་Lང་nོན་kི་ཉིན་མ་གཉིས་གོང་ནས། རང་གིས་འཚ%ར་“ང་མེད་པར་ནད་<ག་འགོས་ཟིན་པ་རེད།
• ནད་Nགས་ཡོད་པའི་རིང་དེར་8ག་པར་<་ནད་<ག་འགོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེ།
• ནད་<ག་ལས་lག་བ5ེད་9ིན་འཚ%ར་Lང་™ེས་•ང་མཐར་’་ཚ%ད་ ༤༨ བར། ཕན་Cལ་འ–ེལ་འlིས་‘བས་Tང་ཐག་བཞག་Q་
དང་། Qན་གཏན་<་འདག་Rས་Lག་ནས་ལག་པ་འS་Qར་ཡིད་གཟབ་,ེད་གལ།

ནད་]གས། ནད་གཞིར་བ]ག་ད^ད། བཅོས་ཐབས།
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པའི་ནད་6ིས་ཟིན་<ས་ནད་Nགས་ག་རེ་ཐོན་kི་ཡོད་དམ། ?
ཡང་ཡང་Lང་བའི་ནད་Nགས་ཁག་ནི།
དེའི་ཐོག་གཤམ་kི་ནད་Nགས་ཁག་ཡོང་bིད།
• •ོ་Tབ་པ། (མང་ཆེ་བ་‘མ་•ོ་u་བ་)
• མགོ་ན་བ།
• མིད་པར་ན་jག
• =ིར་བཏང་uས་Mོབས་ཞན་པ་དང་uས་མི་བདེ་བ།
• དDགས་འ,ིན་†བ་6ི་དཀའ་ངལ།
• ཕོ་བ་དང་Q་མའི་ནད་Nགས།་་་ཞེ་མེར་དང་´ག་མེར་µང་བ།་་་fོད་
པར་ན་jག་དང་བཤལ་བ་
• o་མའམ་–ང་ཁོག་གི་ནད་jག
• ཆམ་པའི་ན་ཚ།
• ཚ་བ།
• ཤ་Qས་6ི་jག་གཟེར།
• •ོ་Dར་<་“་ལ་lི་དང་། ³ེ་ལ་ཟས་6ི་–ོ་བའི་ —ོང་འཚ%ར་བ˜གས་
པ།
• པགས་པར་ཐོར་བ་5ེས་པ།
ནད་Nགས་དེ་དག་¶གས་ཆེ་’ང་“་ཚ%གས་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་•ོ་ཚད་སོགས་6ི་ནད་གཞིའི་དཀའ་Šོག་6ང་འ•ད་bིད་པ་རེད།
གལ་bིད་mེད་རང་ལ་གོང་གསལ་ནད་Nགས་གཅིག་གམ་<་མ་ཐོན་ན། ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་ཕོག་ཡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པ་རེད།
འདི་འlའི་གནས་‘བས་ལ་གཤམ་གསལ་,ེད་·ོ་ཁག
• རང་mིམ་<་གནས་…ོད་དེ་མི་གཞན་པ་མཉམ་<་འ–ེལ་\ག་”ོང་དགོས།
• གཤམ་འཁོད་l་Tའི་བQད་དེ་ནད་<ག་གིས་འགོས་མིན་དŽད་བཤེར་,ེད་པའམ། རང་mིམ་kི་vན་པར་ཁ་དཔར་ཐོག་ འ–ེལ་
ག‚གས་,ེད།
l་Tའི་བQད་དམ་ཡང་ན་ཁ་དཔར་ཐོག་དŽད་བཤེར་‘བས་lི་བ་ཁག་ལ་ལན་གང་\བ་བཏབ་™ེས། བཅོས་
ཐབས་ལམ་Mོན་དང་། ནད་འགོའི་p་ཚད་དགོས་མིན་ཡང་°ོབ་Mོན་རགས་6ི་རེད།
• «རང་ཉིད་ཁེར་བཀག་» (འཇར་མན་‘ད་ཐོག «Selbst-Isolation») (www.bag.admin.ch/neuescoronavirus-downloads ) ཞེས་པ་l་T་འདིའི་ནང་ºོག་ནས་ལམ་Mོན་བཞིན་ལག་ལེན་ཆགས་མེད་བMར་རོགས།
གལ་ཏེ་mེད་རང་ལོ་ ༦༥ ཡན་ཡིན་པ། ཡང་ན་‰མ་མ་མངལ་ཆགས་པའམ། ནད་Šིང་གིས་ཟིན་ཡོད་ན། གོང་གསལ་ནད་Nགས་གཅིག་གམ་
<་མ་ཐོན་ཚi། འ•ལ་<་vན་པ་ཞིག་སར་བMེན་ག‚གས་,ེད་དགོས་ལ། གཟའ་མ»ག་ལའང་བMེན་ག‚གས་,ེད་ཆོག

mེད་རང་=ོད་ལམ་བMེན་9ོགས་ཐད་Fོ་གདེང་མི་འཁེལ་བ་འ<ག་གམ།?
https://check.bag-coronavirus.ch/screening l་Tའི་ནང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་དŽད་བཤེར་ (Coronavirus-Check)
‘བས་lི་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ལན་བཏབ་™ེས། དDས་གcང་འ•ོས་བMེན་ལས་Gངས་ནས་འཇར་མན་དང་། ཕ་རན་སི། ཨི་ཊ་ལི། ད,ིན་ཇི་
བཅས་6ི་‘ད་ ནང་བཅོས་ཐབས་ལམ་Mོན་གནང་གི་རེད།
གཞན་ཡང་Â་…ེ་མངའ་…ེའི་ (Kanton Waadt) J་a་ https://coronavirus.unisante.ch/evaluation ཐོག་‘ད་རིགས་
གཞན་བTད་ནང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་དŽད་བཤེར་\བ་6ི་རེད།
ཏོག་ད,ིབས་དŽད་བཤེར་འདི་ནི་vན་kི་ཆེད་ལས་པའི་°ོབ་Mོན་དང་ནད་གཞི་བNག་དŽད། དེ་བཞིན་བཅོས་ཐབས་བཅས་6ི་ལས་ ཚབ་,ེད་
\བ་ཡག་མེད། དŽད་བཤེར་ནང་ཐོན་པའི་ནད་Nགས་qམས་ནད་རིགས་གཞན་དང་འ–ེལ་བ་ཡོང་bིད་ཅིང་། དེ་ལ་བཅོས་ ཐབས་ལག་ལེན་
ཡང་མི་འl་བ་དགོས་ངེས་ཡིན།
Fོ་ཚབས་ཡོང་གཞི་དང་ནད་གཞི་ཇེ་Ãག་‚་འfོ་བའི་ནད་Nགས་མངོན་གསལ་ཅན་¶གས་ཆེ་ཐོན་ཚi། qམ་པ་Äན་‚་vན་པར་བMེན་དགོས།
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ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པའི་ནད་གཞི་བཅོས་ཐབས་ཇི་འl་ཡིན་ནམ། ?
ད་pའི་ཆར་ནད་Nགས་དེ་དག་གི་oས་¶གས་ཇེ་’ང་<་གཏོང་Q་དེ་བཅོས་ཐབས་གཅིག་Å་དེ་ཡིན། མི་གཞན་དག་4ང་5ོབ་ཆེད་<་ནད་<ག་
ཕོག་པའི་གང་ཟག་ཁེར་བཏོན་,ེད་6ི་རེད། ནད་གཞི་lག་པོས་ཟིན་པ་མང་ཆེ་བ་vན་ཁང་ནང་ཛ་lག་གི་vན་བཅོས་ངེས་པར་དགོས་ལ།
གནས་Mངས་དང་བÆན་ཏེ་•ོག་འ‡ལ་kི་ཐོག་ནས་དDགས་གཏོང་ལེན་,ེད་དགོས་པའང་ཡོང་གི་རེད།
mེད་ལ་ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི་དང་མ་འ–ེལ་བའི་ན་Ãག་དང་ནད་གཞིའི་འཚ%ར་བ། ཡང་ན་ནད་Nགས་ཡོད་དམ། ?
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི་དང་འ–ེལ་བ་མེད་པའི་འ•ོས་བMེན་kི་དཀའ་Ãག་དང་ནད་གཞི། ནད་Nགས་རིགས་Lང་ན། nར་Qན་
བཞིན་ནན་གཟབ་6ིས་བཅོས་ཐབས་དགོས་ཤིང་། <ས་འkངས་•་མ་སོང་བར་རོགས་5ོར་འཚ%ལ་ཐབས་དང་vན་པར་ཁ་ དཔར་ཐོག་འ–ེལ་
ག‚གས་,ེད་དགོས།
ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་འདི་འགོས་མིན་p་ཚད་ག་<ས་,ེད་དགོས་སམ། ?
mེད་རང་ལ་ཏོགས་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསརཔ་འདི་འགོ་བའམ་ནད་Nགས་ཐོན་པའི་འཚ%ར་བ་འ<ག་ན། རང་mིམ་<་…ོད་དེ་ཏོགས་ད,ིབས་
ནད་ཡམས་དŽད་བཤེར་,ེད་པའམ། རང་mིམ་vན་པར་བMེན་ག‚ག་,ེད་དགོས། ནད་<ག་དŽད་བཤེར་kི་འlི་བར་l་Tའམ་ཁ་དཔར་
ཐོག་གང་\བ་6ི་ལན་ཐོབ་ཅིག དེ་མ»ག་‚་བཅོས་ཐབས་Qས་བ•ལ་ལམ་དགོས་ངེས་ཤར་ཚi་p་ཚད་6ི་ལམ་Mོན་གནང་གི་རེད། p་ཚད་6ི་
`བ་འ–ས་མ་རག་བར་<་རང་mིམ་<་…ོད་ཅིག
p་ཚད་,ེད་ས་ག་པར་ཡོད་རེད་དམ། ?
vན་པ་དང་vན་ཁང་། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་p་ཚད་,ེད་@ལ་ཁག་‚་p་ཚད་,ེད་6ི་རེད། mེད་རང་ནས་ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གི་དŽད་
བཤེར་,ས་ཆོག གལ་ཏེ་དེས་mེད་རང་ལ་p་ཚད་,ེད་པར་བ•ལ་ན་ཇི་pར་འ»ག་དགོས་པའི་ལམ་Mོན་འཐོབ་6ི་རེད།
www.ch.ch/coronavirus ཞེས་པས་མངའ་…ེའི་གcང་གི་l་Tར་མ\ད་དེ། དེ་ནང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་འ–ེལ་བའི་
གནས་Cལ་དང་འ–ེལ་ག‚ག་,ེད་@ལ་ཁག་བཅས་Šེད་6ི་རེད།
ནད་དོན་ཇི་འl་ཞིག་འོག་‚་bིད་གcང་ནས་ (PCR-Test) p་ཚད་6ི་འfོ་སོང་གནང་གི་རེད་དམ། ?
༢༠༢༠ 9ི་d་ ༦ ཚiས་ ༢༥ ནས་བjང་དDས་གcང་འ•ོས་བMེན་ལས་Gངས་6ི་ཚད་འཛ®ན་ལོང་ན་bིད་གcང་ནས་p་ཚད་6ི་འfོ་སོང་
གནང་གི་ཡོད། p་ཚད་དེ་ཡང་དམིགས་བསལ་ཅན་ (molekularbiologischer PCR-Test) ཡིན་འ<ག འ•ོས་བMེན་ལས་Gངས་6ི་
ཚད་འཛ®ན་གནང་གཞི་དཔེར་ན། གལ་ཏེ་mེད་རང་ལ་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་དང་འཚམ་པའི་ནད་Nགས་ཡོད་ཅིང་རང་mིམ་vན་
པས་p་ཚད་,ེད་དགོས་པར་བཀོད་Kིག་Lང་བ་དང་། ཡང་ན་གལ་ཏེ་bད་སིའི ི་ནད་འགོ་cེས་དེད་<ི་dོག་འeལ་བAད་ལམ་

བAད་དེ་ནད་Lག་ཕོག་ཟིན་པའི་གང་ཟག་མཉམ་འHེལ་Fག་Iང་བའི་བg་ལན་རག་ནའང་hི་གི་ཡོད།
གལ་ཏེ་དWས་འiོས་བ:ེན་ལས་jངས་<ི་k་ཚད་<ི་ཚད་འཛmན་མ་ལོང་ན། nིད་གoང་ནས་k་ཚད་<ི་འDོ་སོང་གནས་གི་མེད།
དཔེར་ན་འ>ལ་pོད་<ི་ཆེད་Lའམ་ལས་qོད་rིན་བདག་གིས་དགོས་འLན་ཐོག་k་ཚད་'ས་པའོ།
SwissCovid App

གནས་=ལ་འཕར་མ།
ངའི་@ལ་‘ད་ནང་གནས་Cལ་འཕར་མ་ག་པར་རགས་6ི་རེད་དམ།
migeplus,ch ཞེས་པའི་l་Tའི་Mེང་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་ (Covid-19) དང་འ•ོད་བMེན་kི་གནས་དོན་‘ོར་གནས་Cལ་
Gངས་དག་པོ་རགས་6ི་རེད། https://www.migesplus.ch/themen/neues-coronavirus-covid-19
འ<་Mོན་ཇི་འl་རིགས་ བཀག་…ོམ་,ས་སམ། ?
མི་fངས་ ༡༠༠༠ ལས་བˆལ་བའི་འ<་Mོན་ཆེ་ཁག་རིགས་9ི་d་ད?་པའི་d་མ»ག་བར་བཀག་…ོམ་གནང་ཡོད།
མི་fངས་ ༡༠༠༠ བར་kི་·ེར་པ་དང་=ི་མང་གི་འ<་Mོན་གཏོང་ཆོག་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་མི་fངས་ ༣༠༠ བˆལ་བའི་འ<་འཛ%མས་ཡིན་ན།
མི་fངས་ ༣༠༠ རེ་<མ་Dར་བགོས་ཏེ་ས་Gངས་jར་བཅད་དགོས་པ་ཡིན། མཚན་འཛ%མས་6ི་ཆང་ཁང་དང་རོལ་གཞས་ཚ%གས་ཁང་ནང་
<འང་དེ་pར་4ང་བsི་,ེད་དགོས།
=ི་མང་གི་འ<་Mོན་གོ་Kིག་པས་4ང་5ོབ་6ི་ལས་Lས་བཀོད་ནས་དེ་བཞིན་ལག་ལེན་དགོས་པ་ཡིན། 4ང་5ོབ་6ི་ལས་Lས་གཞིར་བjང་གིས་གོ་
Kིག་པ་mེད་རང་གི་མིང་དང་འ–ེལ་,ང་¡ོད་དགོས། འདིའི་ཐོག་ནས་མངའ་…ེའི་འ–ེལ་ཡོད་ལས་Gངས་ནས་mེད་རང་ལ་ནད་འDས་ཟིན་
པའི་གང་ཟག་ཞིག་དང་འ–ེལ་\ག་Lང་བའི་བÏ་ལན་གཏོང་\བ་6ི་རེད།

5/10

ཪོགས་pོར་ཐབས་འཚtལ།
vན་ཁང་<་ངའི་རང་‘ད་Tབ་6ི་མེད་པ་དང་ཕན་Cན་‘ད་ཆ་གོ་བÏ་མ་འ•ོད་ན་ངས་ག་རེ་,ེད་\བ་བམ། ?
ཐོག་མ་ཉིད་ནས་‘ད་བÐར་ཡོད་མེད་lི་sད་དŽད། ཁ་དཔར་ཐོག་ནས་6ང་‘ད་བÐར་,ེད་Q་ཡོད། གལ་ཏེ་ཆེད་ལས་‘ད་བÐར་བ་ ཡོད་ན།
སོ་སོའི་ནང་མིའ་ི ཁོངས་ནས་‘ད་བÐར་<་འ(ིད་མི་དགོས་ཤིང་། ནད་<ག་འགོ་Qའི་ཉེན་ཁ་ལས་6ང་4ང་\བ་6ི་རེད། ལར་ནས་mེད་རང་ལ་
vན་བཅོས་6ི་ལག་ལེན་‘བས། vན་པ་དང་ནད་པ་ཕན་Cན་གོ་བÏ་¡ོད་\བ་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
mེད་རང་རང་mིམ་<་ངེས་པར་…ོད་དགོས་པ་དང་། བཟའ་བཅའ་འམ་vན་དགོས་6ི་ཡོད་དམ། ?
ཡང་ན་mེད་རང་གིས་མི་གཞན་དག་ལ་རོགས་པ་,ེད་འདོད་ཡོད་དམ། ?
སོ་སོའི་ཐད་ཀའི་འ–ེལ་ཡོད་6ི་ནང་ལ།
• རོགས་པར་འབོད་•ལ་,ེད་ས་ཨེ་ཡོད།?
• ཡང་ན། mེད་རང་གིས་གཞན་དག་ལ་,ེད་\བ་བམ།?
ཐབས་ཤེས་གཞན་པ།
• སོ་སོའི་གནས་@ལ་kི་fོང་…ེ་ལས་Gངས་ལ་འ–ེལ་བ་,ེད།
• App «Five up»་ཞེས་པའི་l་Tའི་ནང་ཐབས་འཚ%ལ་,ེད།

• J་a་་www.hilf-jetzt.ch / www.aide-maintenant.ch འདིའི་ནང་ལ་ཐབས་འཚtལ་'ེད།
འདིར་ཡང་གཙང་J་དང་=ོད་ལམ་བMེན་9ོགས་6ི་Kིག་ལམ་ལ་ƒ་མ\ད་དེ་བsི་4ང་,ེད་དགོས།
mེད་རང་ལ་‡་?་ཡོད་དམ། ?
‡་?་ཚ%འི་Ñོ་ལགས་དང་ÒÓོ་ལགས། གཞན་ཡང་ནད་<ག་ཕོག་ཉེན་kི་གང་ཟག་ནས་p་Nོག་,ེད་མི་‹ང་། ‡་?་ཚ%་sེད་མོ་sེད་‘བས་མང་
མཐར་‡་?་ ༥ ལས་མང་བ་མེད་པ་བp་དགོས། sེད་རོགས་ཚ%་ཡང་Nག་པར་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། ‡་?་ཚ%་sེད་མོ་sེད་ ‘བས་•་མི་
ˆན་པས་དེ་ནང་འÔལ་cགས་,ེད་Q་མེད།
mེད་རང་ལ་སེམས་ཚབས་དང་‘ད་ཆ་ཤོས་ས་ཞིག་དགོས་སམ། ?
གཤམ་གསལ་l་T་དང་ཁ་དཔར་ཨང་fངས་ཐོག་རོགས་འཚ%ལ་ཐབས་ཤེས་ཡོད།
• l་T་ www.dureschnufe.ch / www.santepsy.ch / www.salutepsi.ch
• ཁ་དཔར་ཨང་fངས་ 143 (Die Dargebotene Hand) ཐོག་ལམ་Mོན་འཐོབ་Q།
རང་mིམ་<་འཇིགས་•ལ་ལམ་…ིགས་རའི་ཉེན་ཁ་འཚ%ར་བ་དང་། ཉེན་4ང་ཆེད་རོགས་པ་དགོས་སམ། ?
• l་T་ www.opferhilfe-schweiz.ch / www.aide-aux-victimes.ch / www.aiuto-alle-vittime.ch. འདིའི་
ནང་གི་ཁ་དཔར་ཨང་fངས་དང་•ོག་འ•ིན་ཁ་,ང་བQད་དེ། སོ་སོའི་མིང་Õོས་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་•ད་སི་ Tལ་ཡོངས་•་
ལམ་Mོན་དང་4ང་5ོབ་c་ཆོག
• ཛ་lག་‘བས་ཉེན་Nོག་པར་ཁ་དཔར་ཨང་fངས་ 117 ཐོག་འ–ེལ་བ་,ེད་ཆོག
གཞན་ཡང་ཁ་དཔར་ཨང་7ངས་གལ་ཆེ་ཁག
• ཛ་:ག་;ན་བཅོས་ཆེད་ཁ་དཔར་ཨང་7ངས་ 144 འདི་ནི་>ད་སི་?ལ་ཡོངས་>་ཉིན་མཚན་Cོས་མེད་D་ཛ་:ག་ ;ན་བཅོས་ཆེད་ཡིན།
• གནས་Eལ་བFད་ལམ་Gི་ཁ་དཔར་ཨང་7ངས་ 058 463 00 00 འདིའི་ཐོག་ནས། ཏོག་དJིབས་གསར་པའི་ནད་གཞིའི་Kོར་ :ི་Lད་ལ་ལན་
འདེབས་ཡོང་F།
• གལ་Mིད་Nེད་རང་ལ་རང་Nིམ་Gི་;ན་པ་མེད་ན། ཁ་དཔར་ཨང་7ངས་ 0844 844 911 24 བFད་དེ། Medgate ཞེས་པའི་;ན་པའི་ཚO་
ཁག་ལ་ཉིན་མཚན་Cོས་མེད་Pིས་;ན་བཅོས་བ'ེན་གQགས་Jེད་ཆོག
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ལས་ཀ་'ེད་uལ་L་;ིར་ལོག
=ི་མང་འ`ལ་འཁོར་ནང་ལས་ཀར་འ`ལ་བcད་ཆེ་བའི་<ས་ཚ%ད་ལས་གཡོལ་ཐབས་•། རང་mིམ་ནས་ལས་Gངས་Cགས་ཐབས་ ཡོད་ན་,ེད་
དགོས་པ། དDས་བཀའ་Fོན་8ན་ཚ%གས་ནས་ƒ་མ\ད་ནན་•ལ་བཀོད་mབ་གནང་ཡོད། འོན་6ང་ལས་ཀར་དངོས་•་ ཡོང་དགོས་མིན་དང་
ག་<ས་ཡོང་དགོས་མིན། ལས་¡ོད་ལས་Gངས་སོ་སོས་ཐག་གཅོད་,ེད་6ི་རེད།
གལ་bིད་mེད་རང་ལས་,ེད་པ་དང་ནད་Šིང་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན་ལས་¡ོད་པས་4ང་5ོབ་,ེད་དགོས་པ་ཡིན།

"ི་མང་འ(ལ་འཁོར་ནང་གདོང་ཁེབས་3ོན་4འི་འགན།
གདོང་ཁེབས་Gོན་Fའི་འགན་>་ལ་ཡོད་དམ། ?
རི་ལི། ཊ་རམ། T་UV སི། གཞན་ཡང་Wོག་ཐག་འXལ་བYད་དམ་X་གཟིངས་སོགས་[ི་མང་འXལ་འཁོར་ནང་གདོང་ཁེབ་ངེས་པར་Gོན་དགོས། གངས་\ད་
གཏོང་སའི་འ7ིམ་འXལ་'ེགས་]འི་འXལ་བYད་ནང་དེ་Cར་Gོན་མི་དགོས། >ད་སིའི་གནམ་ཐང་ནས་^ར་བའམ་གནམ་ཐང་D་འབབས་པའི་གནམ་
Xའི་ནང་ལའང་གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་པ་ཡིན།
_་`་aང་aང་དང་གང་ཟག་གཞན་པར་དམིགས་བསལ་ཡོད་དམ། ?
_་`་ལོ་ ༡༢ མན་ཆད་ལ་གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་པའི་འགན་འdི་མེད། གཞན་ཡང་དམིགས་བསལ་ཅན་Gི་གང་ཟག་ ;ན་འ"ོས་Pི་eེན་Jས་ཏེ་
གདོང་ཁེབས་Gོན་མི་fབ་པའི་རིགས་ལ་དམིགས་བསལ་ཡོད།
རི་ལིའམ་T་UV སིའི་ནང་ས་ཆ་gེད་ཀ་'ོང་པ་ཡིན་ན་ངས་ད་Dང་གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་སམ། ?
[ི་མང་འXལ་འཁོར་ནང་འXལ་མི་མང་iང་ལ་མ་Cོས་པར། གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་པའི་འགན་འ,ར་ཡོད། ད་Dང་འXལ་མི་ག་ཚOད་འXལ་འཁོར་
ནང་Yགས་ཡོང་མིན་jོན་Eད་ནས་ཤེས་དཀའ་བ་ཡིན།
གལ་ཏེ་ང་ལ་འ"ོས་བ'ེན་Gི་གདོང་ཁེབས་མེད་ན། ཁ་དlིས་སམ་རས་ཤིག་གིས་གདོང་དང་m་,ག་fམ་ན་nིག་གམ། ?
དེས་nིག་གི་མ་རེད། ཁ་དlིས་སམ་རས་ཙམ་Gི་སོ་སོར་ནད་མ་འགོ་བའི་pང་qོབ་Jེད་མི་fབ་ལ། མི་གཞན་པ་ཚOར་ཡང་pང་fབ་ངེས་མེད། འ"ོས་
བ'ེན་Gི་གདོང་ཁེབས་སམ་ཡང་ན་དམིགས་བསལ་བཟོ་ལས་ནས་བrན་པའི་རས་Pི་གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་པ་ཡིན།
[ི་མང་འXལ་འཁོར་ནང་འXལ་མིས་གདོང་ཁེབས་Gོན་ཡོད་མིན་>ས་sོག་ཞིབ་Jེད་དམ། ?
sོག་ཞིབ་དང་དོན་འNོལ་ཡོང་བ་རི་ལིའི་ལས་ཁང་གི་sོག་ཞིབ་པའམ་ཉེན་pང་བས་Jེད།
གལ་ཏེ་ངས་གདོང་ཁེབས་Gོན་Fར་མ་བLིས་ན་གང་Jེད་དམ། ?
གདོང་ཁེབས་Gོན་Fར་མ་བLིས་ན་འབབ་Eགས་tེས་མ་དེར་འXལ་འཁོར་ནས་gིར་ཐོན་དགོས།
གལ་ཏེ་འXལ་མི་དེས་ཉེན་pང་པའི་དགོས་འDན་ལ་མ་ཉན་ཞིང་འXལ་འཁོར་ནས་gིར་མ་ཐོན་ན། dིམས་ལ་བLིས་མེད་
Jེད་པའི་ཆད་པ་གཏོང་F་རེད།
>ད་གYང་འ"ོས་བ'ེན་ལས་,ངས་ནས་Dས་uན་རིང་པོར། མི་གvགས་ཁམས་བདེ་པོ་ཡོད་པ་ཚOས་[ི་པའི་ས་ཆ་`་uལ་D་ གདོང་ཁེབས་Gོན་དགོས་མ་
རེད་ཅེས་ག>ངས་བYགས་སོང་། ད་ཆ་ གདོང་ཁེབས་ངེས་པར་Gོན་དགོས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། ?
>ས་གདོང་ཁེབས་Gོན་པ་ཡིན་ན་རང་ལས་གཞན་པ་ཚOའང་pང་qོབ་Jེད། ནད་འ]་འགོས་པའི་གང་ཟག་དེས་ནད་sགས་ མ་ཐོན་གོང་གི་ཉིན་མ་གཉིས་
ནས། རང་གིས་མ་ཤེས་བཞིན་D་ནད་འ]་དེ་མི་གཞན་ལ་འགོ་Mིད་པ་རེད། `་uལ་དོག་པོའི་ ནང་གདོང་ཁེབས་Gོན་ན་མི་གཞན་པར་ནད་འ]་མི་འགོ་
བར་pང་qོབ་Jེད་fབ། གལ་ཏེ་འདིས་བ?་ཆ་བ?་ཐམ་པ་pང་མ་fབ་ནའང་ནད་འ]་Nབ་གདལ་Gི་འ7ོ་\གས་aང་D་གཏོང་fབ་པ་ཡིན།
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འ(ལ་6ོད་དང་7ད་སིའི་ནང་འ8ལ་བ6ོད་9ོར།
༢༠༢༠ gི་x་ ༧ ཚzས་ ༦ ནས་བvང་དམིགས་བཀར་Gི་uལ་X་འགའ་ཞིག་ནས་>ད་སིར་འ|ལ་བqོད་Jེད་མཁན་}མས། ཉིན་མ་ ༡༠ རིང་འགོག་
དJེ་vར་འཇོག་འོག་•ོད་དགོས་Pི་ཡོད།
འདི་ནི་འཛམ་Wིང་འ7ོ་བ་མིའི་འXལ་qོད་དང་འ€ེལ་བའི་ཐོག་ནས་ཏོག་དJིབས་ནད་ཡམས་གསར་པར་•ོལ་ཐབས་Pི་བཀོད་Nབ་གཞིར་བvང་གི་ལག་
ལེན་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། ཏོག་དJིབས་ནད་ཡམས་འགོ་ཉེན་ཚབས་ཆེའི་uལ་Xའམ་ས་,ལ་ནས་འXལ་qོད་Jེད་མི་ཚOར་འཐད་Pི་ཡོད།
>ད་སིའི་ནང་འ|ལ་ནས་ཉིན་མ་གཉིས་ནང་Eན་འ€ེལ་ཡོད་མངའ་•ེའི་ལས་,ངས་>་འ€ེལ་བ་Jས་ཏེ། དེ་གའི་ལས་Jེད་པས་ལམ་'ོན་གནང་བར་
བLི་pང་Jོས།
གལ་ཏེ་vར་འཇོག་མ་བ•ད་པའམ་ལས་,ངས་>་འ€ེལ་བ་མ་Jས་ན།
>ད་སིའི་ནད་ཡམས་dིམས་གཞི་ལས་འགལ་
བར་ངོས་འཛ‚ན་Gིས་>ད་ƒོར་ཆིག་dི་ཐམ་པ་ ༡༠’༠༠༠ ཉེས་ཆད་དགལ་F་ཡིན།
ཏོག་དJིབས་ནད་Dག་འགོ་ཉེན་ཚབས་ཆེའི་uལ་Xའམ་ས་,ལ་Gི་མིང་ཐོ་དང་མངའ་•ེའི་འ€ེལ་ཡོད་ལས་,ངས།
འགོག་དJེ་vར་འཇོག་Q་མ་གཏོགས་པའི་Kོར་སོགས་:་?་འདིར་གཟིགས།
www.bag.admin.ch/entry

ཏོག་ད;ིབས་ནད་<ག་=་ཚད་དང་། འ?ེལ་འ@ིས་Aེས་Bལ་དེད་དེ་ནད་འགོའི་Cབ་གདལ་
མཚམས་བཅད།
ཅིའི་;ིར་ཐབས་ལམ་དེ་གཉིས་གལ་གནད་ཆེན་པོ་ཆགས་<ི་ཡོད་དམ། ?
མི་ཚv་གང་འཚམས་འཆར་ཅན་བཞིན་བpེལ་Fབ་wད་མི་ཚང་མས་ནད་]གས་ཐ་ན་ནད་]གས་xང་xང་ཞིག་ཐོན་མ་ཐག ཏོག་
ད'ིབས་ནད་Lག་k་ཚད་'ེད་དགོས། k་ཚད་<ི་ཐོག་ལ་ནད་འགོ་cེད་དེད་<ིས་འཚtལ་ཞིབ་ཆེད་མི་ཚtས་འHེལ་འJིས་<ི་ yན་ཐོ་
qོད་Aའང་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན། དཔེར་ནས་ཟ་ཁང་ནང་འDོ་zབས་b་k་བ། ནད་Lག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དེ་ཐང་པོ་ ཡིན་ནའང་
ནད་འW་དེ་གཞན་ལ་འགོ་nིད་པས། k་ཚད་དང་ནད་འགོའི་cེས་Cལ་དེད་དེ་ནད་Lག་Bབ་གདལ་མི་འDོ་བར་ འགོག་Fབ།
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གི་p་ཚད་‘བས་ནད་<ག་གིས་ཟིན་པ་ངེས་སོང་ན། ནད་འགོའི་™ེས་¶ལ་™ེས་དེད་འགོ་ཚ%གས་6ི་རེད།
• མངའ་…ེའི་ལས་,ེད་པས་ནད་<ག་གིས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་དང་མཉམ་<་འ–ེལ་འlིས་Lང་བའི་གང་ཟག་sད་དŽོད་,ེད་6ི་རེད།
• ལས་,ེད་པས་འ–ེལ་འlིས་Lང་བའི་གང་ཟག་ལ་འ–ེལ་བ་,ས་ཏེ་ནད་འགོ་ཉེན་ཁ་དང་ག་རེ་,ེད་དགོས་པའི་ ལམ་Mོན་¡ོད་6ི་
རེད།
• གང་ཟག་དེར་ནད་Nགས་གང་ཡང་མེད་ནའང་jར་བཀག་འོག་…ོད་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ནད་<ག་གིས་ཟིན་པའི་ གང་ཟག་དང་
ཐ་མའི་འ–ེལ་འlིས་Lང་བ་ནས་ཉིན་བ×འི་རིང་གནས་དགོས། «jར་བཀག» འཇར་མན་‘ད་ཐོག «Quarantäne» ཞེས་པའི་
‘ོར་ (www.bag.admin.ch/neues-coronavirus-downloads) l་T་འདི་བºགས་ ནས་ལམ་Mོན་བཞིན་ལག་ལེན་
ཆགས་མེད་བMར་རོགས།
• <ས་@ན་དེའི་རིང་ནད་<ག་གིས་ཟིན་མེད་པ་ངེས་ན། ལས་,ེད་པས་jར་བཀག་ནས་9ིར་འདོན་,ེད་6ི་རེད།

8/10

ནད་འགོ་(ེས་དེད་+ི་-ད་སིའི་ཏོག་ད/ིབས་མཉེན་ཆས་ SwissCovid App
མཉེན་ཆས་འདི་དང་µན་པའི་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་བQད་ནས། ཏོག་ད,ིབས་6ི་ནད་ཡམས་གསར་པ་དེ་དབང་མེད་<་mབ་གདལ་མ་འfོ་
བར་བཀག་5ིལ་,ེད་འ<ན་ཡོད། གང་ཟག་ཇི་rེད་ཅིག་ནས་བQད་ལམ་དེ་བེད་=ད་ན་དེ་rེད་ཙམ་kི་ནད་ཡམས་འགོག་པར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་
ངེས་ཡིན། ཏོག་ད,ིབས་ནད་འDས་ཟིན་པའི་གང་ཟག་ཞིག་གི་ཉེ་འfམ་<་<ས་@ན་རིང་ཙམ་བ…ད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་ནས་
mེད་ལའང་ནད་འDས་ཟིན་bིད་པ་དང་འགོག་ཐབས་ལག་ལེན་ཇི་འl་བMེན་དགོས་པའི་ལམ་Mོན་,ེད་པ་ལས། ·ེར་kི་?་@ལ་དང་གསང་
Tའི་གནས་Cལ་རིགས་ལ་4ང་5ོབ་,ེད་6ི་རེད། མཉེན་ཆས་དེ་རང་མོས་6ིས་ཕབ་ལེན་ཆོག་ཅིང་རིན་མེད་6ང་ཡིན།
མཉེན་ཆས་དེ་
Apple དང་ Google Play ཚ%ང་ཁང་གཉིས་ཆར་ནས་ཕབ་ལེན་,ེད་ས་ཡོད།
SwissCovid App ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་འདིའ་ི ཐོག་ནས་ནད་ཡམས་འཕོ་བcད་6ི་Qན་རིམ་དེ་•ར་བར་གཅོད་\བ་པར་རོགས་,ེད།
SwissCovid App དེ་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་Mེང་ཕབ་ལེན་,ེད་ན། ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་གསར་པ་བཀག་5ིལ་ཆེད་<་ཕན་ཐོགས་ཡོད།
དེའི་བQད་ནས་ཡོངས་fགས་ «Contact Tracing» ཞེས་འ–ེལ་འlིས་™ེས་དེད་6ི་བQད་ལམ་kི་ཁ་“ོན་Cལ་<་ནད་འD་གསར་<་
འགོས་པ་qམས་མངའ་…ེའི་ལས་Gངས་ནས་9ིར་ཞིབ་sད་དŽོད་,ེད་པར་ཕན་ཐོགས་དང་། ནད་ཡམས་kི་Qན་•ེང་བཀག་5ིལ་,ེད་\བ།
SwissCovid App འདི་བཞིན་ Apple དང་ Google Play ཚ%ང་ཁང་ནས། འཇར་མན། ཕ་རན་སི། ཨི་ཊ་ལི། རེ་ཊོ་རོ་Þཱན། ཨལ་
བྷ་ནི་ཡ། བྷོ་སི་ནི་ཡ། ད,ིན་ཇི། ཀོར་ཝེ་ཤི་ཡ། པོར་’་གྷལ། སེར་བྷི་ཡ། ཤེ་པ་ནི་ཡ། ‚ར་ཀི། ཏིག་རིན་ཡ། བཅས་6ི་‘ད་ཡིག་
ཐོག་ཕབ་ལེན་ ,ེད་Q་ཡོད།

SwissCovid App དེ་རང་མོས་སམ་±ངས་Fངས་6ིས་ཕབ་ལེན་དང་རིན་མེད་6ིས་བེད་=ོད་ཆོག་པ་ཡིན། གང་ཟག་ཇི་rེད་ཅིག་ནས་
ཕབ་ལེན་དང་བེད་=ད་ན། དེའི་sིས་6ིས་ནད་ཡམས་བཀག་5ིལ་\བ་པར་ཕན་འ–ས་ཡོད།
SwissCovid App kི་=ོད་Mངས་ཇི་འl་ཡིན་ནམ། ?
SwissCovid App དེ་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་Mེང་ཕབ་ལེན་,ོས། དེ་ནས་ Bluetooth ”ོར་བ་ལས་གཞན་གང་ཡང་,ེད་མ་དགོས།
Bluetooth བQད་དེ་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་ནས་དོ་བདག་གི་ངོ་འཛ®ན་ཨང་Nགས་ (•ོ་Dར་ངེས་མེད་6ིས་Kིག་པའི་ཨང་Nགས་རིང་པོ་ཞིག)
གཏོང་བར་,ེད། བ<ན་•ག་གཉིས་6ི་™ེས་•་ངོ་འཛ®ན་ཨང་Nགས་དེ་•ོག་འ‡ལ་Mེང་ནས་རང་བཞིན་kིས་jབ་འfོ་བ་ཡིན།
བQད་ལམ་དེས་མིང་མེད་པར་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་གཞན་དང་མཉམ་<་<ས་@ན་དང་Tང་ཐག་ཇི་ཙམ་གནས་པའི་ཚད་འཇལ་ཞིང་། མི་
ཊར་ ༡་༥ ཙམ་kི་Tང་ཐག་དང་ཉིན་གཅིག་གི་རིང་‘ར་མ་ ༡༥ 8ག་ཉེ་འ–ེལ་,ས་པ་ཐོ་བཀོད་,ེད་\བ། དེ་ི ནས་ནད་འD་འགོས་ ཡོད་མེད་
6ང་ཕལ་ཆེར་ཤེས་\བ།
བÏ་ལན་འདི་pར་འ,ོར་ཡོང་།
SwissCovid App བེད་=ོད་མཁན་གི་གང་ཟག་དེ་ནད་འDས་འགོས་པ་ངོས་ཟིན་ན། དེ་འ–ེལ་མངའ་…ེའི་ལས་Gངས་ནས་ཏོག་ད,ིབས་
གསང་Nགས་ (CovidCode) ཤིག་འ,ོར་ཡོང་། གསང་Nགས་འདི་ཉིད་6ིས་ SwissCovid App བQད་ལམ་ཐོག་བÏ་ལན་གཏོང་Qའི་
,ེད་·ོ་བãག་\བ། དེའི་ཐོག་ནས་མཉེན་ཆས་བེད་=ོད་གཏོང་མཁན་གཞན་པ་ཚ%ར། ནད་འDས་ཟིན་པའི་<ས་@ན་རིང་ (ནད་Nགས་མ་
ཐོན་གོང་གི་ཉིན་གཉིས་ནས་བjང་བsིས) ཉེ་འ–ེལ་Lང་བ་་ཚ%ར་ཉེན་བÏ་གཏོང་བར་,ེད། གསང་Nགས་འདི་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་ Mེང་
–ིས་མ་ཐག་མིང་མེད་པར་རང་ངོས་ནས་བÏ་ལན་5ེལ་ཞིང་། བÏ་ལན་¡ོད་སའི་གང་ཟག་གིས་བQད་ལམ་ཐོག་གསལ་བའི་ཁ་དཔར་ ཨང་
fངས་དེར་འ–ེལ་བ་,ས་ཏེ་ལག་ལེན་ཅི་,ེད་6ི་གསལ་བཤད་c་དགོས། དེ་ནང་·ེར་kི་?་@ལ་དང་གསང་Tར་Nག་‚་4ང་5ོབ་,ེད་6ི་རེད།
བÏ་ལན་¡ོད་སའི་གང་ཟག་ལ་ནད་Nགས་ཡོད་ན་རང་mིམ་<་གནས་ …ོད་,ེད་དེ། མི་གཞན་པར་འ–ེལ་འlིས་”ོང་ཤིང་། ཏོག་ད,ིབས་
ནད་འDས་ཟིན་ཡོད་མེད་Nག་དŽད་དམ་རང་mིམ་kི་vན་པར་བMེན་ ག‚གས་,ོས།
ཆིག་Kིལ་kི་=ོད་ལམ་འདི་འlའི་ཐོག་ནས་ནད་འགོ་བའི་Qན་རིམ་དེ་གཅོད་\བ།
དོ་བདག་·ེར་kི་གནས་Cལ་4ང་5ོབ།
SwissCovid App ནང་·ེར་kི་གནས་Cལ་གསོག་འཇོག་,ེད་པ་qམས་རང་ཉིད་6ི་ལག་ཐོགས་ཁ་དཔར་འབའ་ཞིག་གི་Mེང་<་ཡོད། དོ་
བདག་གི་·ེར་kི་གནས་Cལ་ལམ་ས་9ོགས་གར་ཡོད་qམས་དDས་གནས་Cལ་གསོག་äབ་ལས་ཁང་སོགས་གང་ལ་ཡང་གཏོང་Q་མེད། དེར་
བNེན་བQད་ལམ་འདིའི་ཐོག་ནས་གང་ཟག་•་ཞིག་དང་ས་9ོགས་གང་ཞིག་‚་འ–ེལ་\ག་Lང་བའི་གནས་Cལ་རིགས། •ས་6ང་ བ5ར་åན་
\བ་ཐབས་མེད། གལ་ཏེ་ཏོག་ད,ིབས་ནད་ཡམས་6ི་ཛ་lག་གནས་Mངས་འདི་ལས་fོལ་བའམ། ཡང་ན་བQད་ལམ་འདི་ ཕན་ཐོགས་མེད་
པར་¯ར་ཚi། ལས་Cལ་འདི་མཚམས་འཇོག་,ེད་Q་ཡིན།
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SwissCovid App བQད་ལམ་འདི་ཐོག་ནས་•ན་ལ་ནད་འD་འགོ་bིད་པའི་བÏ་ལནའ,ོར་ན། p་ཚད་,ེད་དབང་ཡོད་དམ། ?
mེད་ལ་p་ཚད་,ེད་དབང་ཡོད་རེད། ནད་འD་འགོས་bིད་པའི་བÏ་ལན་སོན་མ་ཐག ལམ་སེང་རིན་པ་¡ོད་མ་དགོས་པར་p་ཚད་,ེད་ཆོག
p་ཚད་འདི་ནད་འDས་ཟིན་6ང་ནད་Nགས་མ་ཐོན་པའི་གང་ཟག་ཚ%་ངོས་བjང་ཐབས་ཡིན། ནད་འDས་ཟིན་ནས་n་ཤོས་ཉིན་ ༥ ™ེས་•་ p་
ཚད་,ེད་དགོས། ནད་འDས་ཟིན་པ་ངེས་ན་དེ་འ–ེལ་མངའ་…ེའི་ལས་Gངས་ནས་mེད་ལ་ལག་ལེན་ཇི་,ེད་6ི་ལམ་Mོན་གནང་གི་རེད། དེ་
ནི་ནད་འD་mབ་གདལ་མི་འfོ་བོར་བཀག་5ིལ་,ེད་Qར་ཕན་ཐོགས་ཆེ།
གལ་ཏེ་ང་ལ་ནད་འD་འགོ་bིད་པའི་བÏ་ལན་འ,ོར་ཏེ་རང་mིམ་<་…ོད་Qར་ཐག་གཅད་ན། ལས་ཀའི་•་ཆ་ƒ་མ\ད་དེ་ཐོབ་6ི་ ཡོད་དམ། ?
གལ་bིད་mེད་ལ་ནད་འD་འགོ་bིད་པའི་བÏ་ལན་འ,ོར་‘བས། SwissCovid Infoline ཞེས་པར་ཁ་དཔར་ཐོག་འ–ེལ་བ་,ེད་དེ། ལས་
ཀའི་•་ཆའི་ཐོབ་ཐང་‘ོར་འlི་sད་,ོས། (ཁ་དཔར་ཨང་fངས་བÏ་ལན་འ,ོར་<ས་བQད་ལམ་Mེང་གསལ་ཡོད)
གཞི་çང་ནས་mེད་ནས་ནད་འD་འགོ་bིད་པའི་བÏ་ལན་འ,ོར་བ་ལ་བNེན་ནས་ལས་ཀར་མ་9ིན་པར་རང་mིམ་<་…ོད་ན། ལས་¡ོད་ ¢ིན་
བདག་ནས་mེད་ལ་ལས་ཀའི་•་འབབ་ƒ་མ\ད་ངེས་པར་¡ོད་དགོས་པའི་འགན་འ(ི་གང་ཡང་མེད།
འོན་6ང་དེ་འ–ེལ་མངའ་…ེའི་ལས་Gངས་ནས་གོ་Kིག་འོག་jར་བཀག་…ོད་དགོས་Lང་ན། ལས་ཀ་¡ོད་མཁན་¢ིན་བདག་ནས་ƒ་མ\ད་ •་
ཆ་°ང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།
ཏོག་ད,ིབས་ནད་<ག་གསར་པ་འདི་ག་རེ་རེད་དམ། ?
SARS-CoV-2 དང་ COVID-19 ཟེར་བ་ག་རེ་རེད་དམ། ?
ཏོག་དJིབས་ནད་Dག་གསར་པ་དེ། ༢༠༡༩ ལོ་མ†ག་Q་?་ནག་ད]ས་Pི་7ོང་Nེར་‡་ཧན་ནས་དམིགས་བསལ་Wོ་ཚད་Pི་ནད་རིམས་ཕོན་ཆེ་ཞིག་ གསར་
D་ཐོན། ནད་Dག་དེར་ SARS-CoV-2 ཞེས་མིང་བཏགས། དེ་ནི་ «Middle-East Respiratory Syndrome» MERS ཞེས་ཤར་དPིལ་
ད]གས་འJིན་“བ་Pི་གཅིག་འDས་ནད་sགས་ཞེས་པ་དང་། «Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms» SARS ཞེས་
ཤིན་Q་དཀའ་ཚzགས་ཅན་Gི་ད]གས་འJིན་“བ་Pི་གཅིག་འDས་ནད་sགས་ཞེས་པ་གཉིས་eེན་”ོང་Jེད་པོའི་ནད་Dག་དང་མEངས་ པར་ཆ་འཛ‚ན་Jས་
Pི་ཡོད།
ཏོག་དJིབས་ནད་Dག་གསར་པས་•ན་ནས་བ”ངས་པའི་ནད་རིམས་འདིར། ༢༠༢༠ gི་x་ ༢ ཚzས་ ༡༡ ཉིན་འཛམ་Wིང་?ལ་[ིའི་འ"ོད་བ'ེན་–ན་
ཚOགས་ནས་གYང་འ€ེལ་Gིས་ COVID-19 ཞེས་ ༢༠༡༩ ལོའི་ཏོག་དJིབས་ནད་རིམས་Pི་བ—ས་ཡིག་གི་Eལ་D་བཏགས་པ་རེད། འཇར་མན་Kད་ཡིག་
ནང་ «Coronavirus-Krankheit 2019» ཞེས་7གས།
ད་Cའི་ཆར་ལག་ཡོད་གནས་Eལ་ལ་གཞིགས་ན། ནད་Dག་དེ་Dད་འ7ོ་ནས་མིར་འཕོ་བYད་Jེད་པ་དང་། ད་ཆ་མི་ནས་མིར་Nབ་གདལ་འ7ོ་བར་ ཚOད་
དཔག་Jེད་Pི་ཡོད། ཐོག་མའི་ནད་Dག་འ˜ང་,ངས་ནི་ཕལ་ཆེར་‡་ཧན་7ོང་Nེར་Gི་ཉ་ཤ་དང་Dད་ཤའི་dོམ་™་ནས་ཡིན་པ་དང་། ད་ཆ་ ?་ནག་
གYང་ནས་dོམ་™་དེ་ƒོ་བ?བས་ཡོད་པ་རེད།

གནས་=ལ་གཞན། :

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

(འཇར་མན། / ཕ་™ན་སི། / ཨི་ཊ་ལི། / དJིན་ཇི།)

ཏགོ ་ད&བ
ི ས་ནད་
ཡམ

ས་ད་-ང
་འ

དརི ་ཡདོ །
10/10

