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གནས་ ལ་དང་ INFORMATION AND RULES OF CONDUCT
ཏོག་ད བི ས་ནད་འ འི་གཉན་རིམས། Coronavirus – COVID-19

1. ནད་འ འི་ རོ ་གྱི་གནས་ ལ།
སར་ ་ཏོག་ད ིབས་ནད་རིམས། SARS-CoV-2, གསར་ཐོན་ཏོག་ད ིབས་ནད་རིམས་དེ་ ་ནག་ནང་གསར་ ེད་ ང་པ་ཞིག་ཡིན།
ནད་ ག་དེ་སར་སི་ SARS ནད་ ག་དང་མར་ ་ MERS ནད་ ག་འ ་བར་ཁྱིམ་ ད་གཅིག་གི་ཆ་ཤས་ཡིན།
ཐོག་མར་ནད་ ག་དེ་ ོག་ཆགས་རིགས་ནས་ ེད་པ་ཞིག་ཡིན། གནད་དོན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་ 2019 ི་ ་༡༢ ནང་ ་ནག་ ་ཧན་གྲོན་ཁྱེར་ནང་
ང་ཡོད། དེ་ནས་བ ང་མི་ནས་མི་ལ་འགོས་ཁྱབ་ ིན་ཡོད། སར་སི་ཏོག་ད ིབས་ནད་ ག་ལས་ ང་པའི་ནད་ཡམས་ལ་ COVID-19 (2019
ཏོག་ད ིབས་ནད་ཡམས།) ཞེས་བཏགས་ཡོད།
འགོས་ ལ།
སར་སི་ནད་ ག་ SARS-CoV-2 དེ་གཙ་ཁ་ ངས་བ ད་ནས་འགོ་བ་ཞིག་ཡིན།
ནད་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་མིས་གློ་དང་ཧབ་ ིད་བ བ་ བས་ནད་འ ་ མས་མི་གཞན་གྱིི་ ་དང་།
ཁ་དང་མིག་གི་བེ་ བས་ ི་མོ་ ེང་ཐད་ཀར་འགྲོ་བ་ཡིན། དེར་མ་ཟད་ནད་འ ་དེ་ཚ་ལག་པའམ་ ི་ངོས་( ོའི་ལག་འ ། མཐེབ་གནོན་སོགས།)
ེང་འགོས་པའི་མཆིལ་ཟེགས་ནང་ ད་འགའ་ཤས་རིང་འཚ་འཕེལ་ བ་པ་ཡིན། མི་ཚས་རང་གི་ངོ་གདོང་ལ་རེག་ བས་ནད་འ ་འདི་དག་མིག་དང་།
། ཁའི་བེ་ བས་ ི་མོའི་ ོགས་ལ་མཆེད་པ་ཡིན།
ཡིན་ནའང་ནམ་ ན་གཉན་རིམས་འགོས་ཁྱབ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གཉན་ནད་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་མི་དང་འ ེལ་འ ིས་(བར་ཐག་ ་ི 2 ལས་ཉེ་བ་ ར་མ་ 15
ག) བས་ཡོང་བ་ཡིན།
་ོ ང་བ ལ་འཇོག་ ས་ ན།
མིའི་ ས་པའི་ནང་སར་སི་ནད་ཡམས (SARS-CoV-2) གས་མ་ཐག་ནད་ གས་དང་པོ་དེ་ ས་ ན་ཉིན་གྲངས་༤ ནས་ ༧
ེས་མངོན་ ་འ ར་བ་ཡིན། ( ས་ ན་ཚད་ནི་ཉིན་གྲངས་ 1 ནས་ 14 ) ནད་ གས་དང་པོ་མངོན་གསལ་ཆགས་པར་ ད་ 48
གོང་ནད་ ག་ཕོག་པའི་མི་དེ་འགོས་ནད་ཅན་ ་ ར་ཟིན་ ིད་པ་རེད།
19 ཏོག་ད བི ས་ནད་ཡམས་ (COVID-19) ཀྱི་ནད་ གས།
ས་རིམ་དང་པོའམ་ནད་འ ་གཉོམ་ལག་ ས་ ེས་ནད་ གས་ཡང་སེ་མངོན་པ་ནི་ཁམས་མི་བདེ་བ་ཉོབ་མདངས་ཆེ་བ། ཐང་ཆད་པ་དང་ཚ་བ་ ས་པ།
ཚད་རིམས་དང་ཆ་འ ་བ་ཡོད། དེ་ནས་ད གས་གཏོང་དཀའ་བའི་ནད་ གས་ཏེ་གློ་ མ་པོ་ ག་པ་ཡིན། མགོ་ན་བ། ཤ་གནད་ལ་ན་ ག་གཏོང་བ།
ག་མེར་ལངས་པ། ཁོག་པ་བཤལ་བ་དག་ ང་ ང་རེད།
གནད་དོན་ཕལ་ཆེ་བ་ཚབས་ ང་དང་ནད་ གས་མི་མངོན་པའི་གནད་དོན་རེ་འགའ་ཡང་ཡོད།
གལ་ཏེ་ནད་པ་ཚབས་ཆེན་ ་འ ར་ཚ་ནད་པར་ད གས་ ང་ ར་ཆགས་པ་དང་གནད་དོན་ཆེས་ ག་པར་གློ་ཚད་ ས་ཤིང་ད གས་འ ིན་མི་ བ་པའི་
དཀའ་ངལ་དང་ཚར་ཤེས་དབང་པོའི་མ་ལག་ལ་གཉན་ཁ་ ས་པ་ཡིན།
ན་ ོན་དང་ན་ཚ་གཞན་ཡོད་པའི་ནད་པ་དག་ལ་ནད་ཡམས་རིགས་འགོ་ཉེན་ནད་ བས་ཆེ་བ་ཡོད།

2. འགོས་ཁྱབ་འགོག་ ང་དང་ དོ ་ལམ།
ནོ ་འགོག་ཐབས་ལམ།
ད་ འི་ཆར་མང་ཚགས་ལ་ མ་གཞག་ངེས་ཅན་ཞིག་ ིལ་བ གས་ ང་མེད།
འོན་ཀྱང་ཚད་རིམས་དང་གནམ་གཤིས་གྲང་ངར་ བས་ལག་བ ར་བཞིན་པའི་གཞི་ འི་འ ོད་བ ེན་གྱི་ ོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ མས་ནམ་ཞག་ ན་
ན་ནས་བ ེན་ ་ཤིན་ ་ནས་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན།


ས་དང་ མ་པ་ཀུན་ ་དག་ ས་དང་ ས་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་ལེགས་པར་བ ་དགོས།

 གློ་ ་བ་དང་ཧབ་ ིད་ ག་ བས་ལག་ ིས་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ ་མོས་ ་བཀབ་ ེ་གློ་ ་བ་དང་ཧབ་ ིད་ ག་དགོས།

བེད་ ོད་ཟིན་པའི་གཙང་ཤོག་གད་ ིགས་ གས་ མ་ནང་ག ག་ ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ལག་པ་དག་ ས་དང་ ས་ལེགས་པར་བ ་དགོས།
ཁྱེད་རང་གི་ལག་པར་གཙང་ཤོག་མེད་ཚ་ཁྱེད་ཀྱི་ ་ཁུག་ནང་གློ་ ་བ་དང་ཧབ་ ིད་ ག་དགོས།

 གལ་ཏེ་ནད་ གས་(ད གས་ལེན་དཀའ་བ། གློ་ ག་པ། ཚ་བ་ ས་པ། )
ཐོན་ཚ་རང་ཉིད་ ོད་ཁང་ ་འ ག་དགོས་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་འགན་ཡོད་ལས་ ེད་གཞན་ལ་ ན་སེང་ ་དགོས།
ཁ་ མ།
ད་ འི་ཆར་ག ངས་གཞི་བདེ་ཐང་ཡིན་པའི་མི་ཚས་ ན་ ན་ཁ་ མ་ ག་ ོལ་མེད།
་ི པའི་འ ་གནས་དང་ནད་པར་འ ེལ་འ ིས་ བས་ཁ་ མ་ ག་པ་ཙམ་གྱིས་ནད་ཡམས་འགོས་ཁྱབ་འགོག་ བ་པའི་དཔང་ གས་ཡིད་ ོན་འཕེར་བ་
མེད། ཁ་ མ་དམ་པོར་མ་གྱོན་ཚ་ད གས་ལམ་གྱི་མཆིལ་ཟེགས་དེ་ཁ་ མ་གྱི་ ོགས་གང་ ང་གི་གསེང་དབར་ནས་འ ལ་འགྲོ་བ་ཡིན།
ས་ ན་རིམ་སོང་བཞིན་ཁ་ད གས་ཀྱིས་ཁ་ མ་བ ན་བཤེར་ཕོག་ ེན་འགོག་ ང་ཞན་ ་གཏོང་གི་ཡོད།
མ་ཟད་ནད་འ ་དེ་ཚ་ཤིན་ ་ ་བར་སོང་ད གས་ བ་ བས་དངོས་པོའི་གསེང་ནས་ད གས་འ ིན་ བ་ཀྱི་ ་ལམ་ ེང་མར་འ ལ་ཡོང་བ་ཡིན།
འོན་ཏེ་ཉམས་ཞིབ་བ ད་ཁ་ མ་དེས་མི་ཚར་རང་གི་ལག་པ་མི་གཙང་བས་ཁ་ ་དང་མིག་ལ་རེག་ ་ ང་ ་བཏང་ ེ་ནད་ཡམས་འགོས་ཁྱབ་ཉེན་ཁ་
ང་ ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་བ ོད་ཡོད།
ནད་པ་ཚར་ ན་བཀོལ་ཁ་ མ་གྱིས་ནད་འ ་ཁྱབ་འཕེལ་འགོག་ཐབསདང་ནད་པས་གློ་ ག་པའམ་ཧབ་ ིད་ ག་ བས་ད གས་ལམ་གྱི་མཆིལ་ཟེགས་ཕ
ལ་ཆེ་བ་བ ང་ བ་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་ཁ་ མ་གྱོན་ ངས་མ་ནོར་བ་ཁོ་ནས་ཡོང་བ་ཡིན།
ནད་འ ་འགོག་ ང་ བ་མཁན་མིགས་བསལ་ཁ་ མ་ (FFP) དེ་འ ོད་བ ེན་ལས་ དེ ་པས་བེད་ དོ ་ ེད་པ་ཡིན།
ཁ་ མ་འདི་དག་ནད་པར་འ ེལ་འ ིས། ན་བཅོས་དང་ ་ ོག་ ེད་མཁན་ ་ཡིན་ ང་ངེས་པར་ ་གྱོན་དགོས།
སེམས་ དོ ་ལ་འབབ་ནས་ལམ་ ནོ ་ ར་ ་ །
ཨར་གྷའོ་མངའ་ ེ་ག ང་གིས་གཟབ་ནན་ཆེན་པོས་གནས་ ངས་དེ་ཞིབ་ད ད་དང་
ི་མ ན་ ིད་ག ང་ཁྱད་ལས་པ་དང་ཚད་ ན་ཆེད་ལས་པས་གནང་པའི་གནས་ ལ་དག་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐོག་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་བ ེན་གྱིན་
ཡོད། ཚང་མས་ ས་སེམས་ ོད་དེ་ ི་ ོད་འ ོད་བ ེན་གྱི་ ི་མ ན་ ིད་ག ང་ལས་ཁུངས་(FOPH)
ཀྱི་ལམ་ ོན་དང་ མ་གཞག་ ་འཛིན་ ལ་བཞིན་ ེད་དགོས།
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