བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཁྱབ་ཁོངས་སྨན་ཁང་ནས་ཝུ་ཧན་COVID-19 ནད་
ཡམས་སངས་འཛིན་གི་རྩ་འཛིན་ལམ་སོན།
༡། ཝུ་ཧན་

COVID-19 ནད་ཡམས་ཀི་མཚན་ཉིད།

དོགས་གཞི་ཅན། དབུགས་འབིན་རྔུབ་ཀི་ནད་ཅན་(ཚ་བ་འཕར་བ་དང་ཡང་ན་དབུགས་མི་བདྟེའི་ནད་རྟགས་ཡོད་པ་
)(དཔྟེར་ན། གོ་ རྒྱབ་པ་དང་དབུགས་ཧལ་བ་) དང་ཡང་གོང་གསལ་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་གོ་ལུད་པ་དང་དབུགས་
འབིན་རྔུབ་དཀའ་ བའི་ནད་རྟགས་རྣམས་མ་མངོན་པའི་ཉིན་གྲངས་༡༤ གོང་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ནད་ཡམས་དར་
ཁྱབ་སོང་བའི་ ས་གནས་1སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་ཡོད་པ་རྣམས་དོགས་གཞི་ཅན་དུ་བརྩི་དགོས།
ཡང་ན།
ནད་པ་དང་འཕོད་བསྟེན་ལས་སྟེ་བ་གང་ཞིག་ལ་དབུགས་མི་བདྟེ་བའི་ནད་ཡོད་པ་དང་ནད་རྟགས་དྟེ་རྣམས་མ་མངོན་
པའི་ཉིན་གྲངས་༡༤ གོང་ནད་ཡམས་འདི་འགོས་ཟིན་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་ནད་པ་དང་འབྟེལ་ཐུག་བྱུང་བ་རྣམས་
དོགས་གཞི་ཅན་དུ་བརྩི་དགོས།
ཡང་ན།
དབུགས་འབིན་རྔུབ་ཀི་ནད་གཞི་ཚབས་ཅན་ལྡན་པའི་ནད་པ་(ཚ་བ་འཕར་བ་དང་ཡང་ན་དབུགས་མི་བདྟེའི་ནད་
རྟགས་ཡོད་པ་)(དཔྟེར་ན། གོ་རྒྱབ་པ་དང་དབུགས་ཧལ་བ་)སྨན་ཁང་དུ་ཉལ་དགོས་པ་ཡིན་ཡང་ནད་རྟགས་གཞན་
གང་ཡང་མྟེད་ཀང་ནད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་ན་དོགས་གཞི་ཅན་དུ་བརྩི་དགོས།
ཡང་ན།
ནད་ཡམས་འདི་ཕོགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་ཀང་གྲུབ་འབས་གསལ་ཐོན་ར་འཕོད་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་གང་ཟག་དྟེ་
དོགས་གཞི་ཅན་དུ་བརྩི་དགོས།
ནད་གཞི་འདི་ངོས་འཛིན་བྱུང་བའི་རིགས། ནད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་ནད་རྟགས་ལ་མི་ལོས་པར་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་
ནད་གཞི་འདི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་ནད་ཅན།
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- ཚ་བ་རྒྱས་པ། (ཁ་དང་གཞང་། རྣ་བ། ཐོད་པའི་ཚ་ཚད་ 100.4F ལས་མཐོ་བ་འཕར་བ། ཡང་ན་མཆན་ཁུང་འོག་
གི་ཚ་ཚད་ 99.4F ལས་མཐོ་བ་འཕར་བ།)
འབྟེལ་ཐུག
འབྟེལ་ཐུག་ཅྟེས་པ་གཤམ་གསལ་གང་རུང་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན།
 རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་ཀི་ཆ་ཆས་ཚད་ལྡན་མྟེད་པར་ནད་ཡམས་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པར་ཐད་ཀར་གཅྟེས་སོང་ བྟེད་
པ།
 ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་དང་མཉམ་དུ་ཁོར་ཡུག་གཅིག་ནང་བསྡད་པ། (ལས་ཁུངས་དང་། འཛིན་
ཁང་། ཁྱིམ། འདུ་འཛོམས་སོགས།)
 ནད་རྟགས་ལྡན་ཞིང་རྟེས་སུ་ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་གང་ཟག་དང་མཉམ་དུ་ཐག་ཉྟེ་
༼མི་ཊར་གཅིག་༽འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་པ།
ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བའི་འབྟེལ་ཐུག
 ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པའི་ལུས་ཀི་ཆུ་གཤྟེར་ལ་རྟེག་པ། (དབུགས་ལམ་གི་གཤྟེར། ཁྲག སྐྱུག་པ།
མཆིལ་མ། གཅིན། དི་ཆྟེན།)
 ནད་ཡམས་ཕོག་ཟིན་པའི་ལུས་པོར་ཐད་ཀར་རྟེག་ཐུག་བྱུང་བ། དྟེ་ཡང་རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་ ཀི་ཆ་ཆས་ཚད་
ལྡན་མྟེད་པར་ནད་པར་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་པ།
 ནད་པའི་གདན་དང་ཕི་རས། ཟས་སོད་དང་གོས་ལོག་སོགས་འཁྲུ་བའམ་རྟེག་པ།
 ནད་ཅན་དང་མཉམ་དུ་ཁང་པ་གཅིག་ནང་བསྡད་པ།
 སོན་འགོག་གང་ཡང་མྟེད་པར་ནད་པའི་ཉྟེ་འགྲམ་ཕི་ཊི་གསུམ་ནང་ཚུད་བསྡད་པ།
 ནད་རྟགས་ལྡན་པའི་རྟེས་སུ་ནད་ཅན་ཡིན་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་གང་ཟག་མཉམ་དུ་ཆུ་ཚོད་༦ ལས་མང་བ་
འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་པ།
ཉྟེན་ཚབས་ཆུང་བའི་འབྟེལ་ཐུག
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 ཁོར་ཡུག་གཅིག་ནང་སྡོད་པ།(འཛིན་ཁང་དང་ལས་ཁུངས་སོགས་ནང་མཉམ་དུ་སྡོད་ཀང་དོགས་གཞི་ཅན་དང་
ཡང་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་ནད་ཅན་དང་འབྟེལ་ཐུག་མྟེད་པ།)
 ཁོར་ཡུག་གཅིག་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྟེད་ཀང་ (སི་སོད་རླངས་འཁོར། མྟེ་འཁོར། གནམ་གྲུ་ལ་སོགས་པ།)
དོགས་གཞི་ཅན་དང་ཡང་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་ནད་ཅན་དང་འབྟེལ་ཐུག་མྟེད་པ།
སྡྟེ་ཚན་འབྟེད་པ།
COVID-19 ནད་ཡམས་ཆྟེད་ཞིབ་དཔྱོད་དགོས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་གཤམ་འོག་ལར་སྡྟེ་ཚན་དུ་འབྟེད་

དགོས།

༡། སྡྟེ་ཚན་ཀ་པ།
ཚ་བ་འཕར་བ་དང་། གོ་རྒྱབ་པ། དབུགས་ཧལ་བ་བཅས་ཀི་ནད་རྟགས་ལྡན་པ་དང་ཡང་ན་མངའ་སྡྟེ་གཞུང་གིས་ ནད་
ཡམས་འདི་འགོས་ཁྱབ་བྱུང་བའི་ས་གནས་ཞིབ་དཔྱོད་བྟེད་པ་རྣམས་ལ་འགྲུལ་བཞུད་བས་ཡོད་པ། དྟེ་ཡང་ ནད་
རྟགས་མ་མངོན་པའི་ཉིན་གྲངས་༢༨ ཡང་ན་ཉིན་གྲངས་༢༨ སོན་དུ་ཝུ་ཧན་ COVID-19 ནད་ཅན་དང་འབྟེལ་ ཐུག་
བྱུང་བ།
༢། སྡྟེ་ཚན་ཁ་པ། ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྟེད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཡང་ནད་ཡམས་དྟེ་འགོས་ཁྱབ་སོང་བའི་ས་གནས་ སུ་
འགྲུལ་བཞུད་ཡང་ཡང་བྟེད་པ་དང་། ཡང་ན་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་༢༨ ནང་ནད་ཡམས་དྟེ་འགོས་ཟིན་པའི་ནད་པ་ དང་
འབྟེལ་ཐུག་བྱུང་བ།
ནད་ཡམས་དྟེ་བགོས་ཉྟེན་ཆྟེ་བའི་རིགས།
• ལོ་ན་༦༠ བརྒལ་བ་སྟེ་ན་ཚོད་རྒས་པ་དང་།
• ཁྲག་གཤྟེད་ནད་གཞི་ཡོད་པ།
• གཅིན་སི་ཟ་ཁུའི་ནད་གཞི་ཡོད་པ།
• དབུགས་མི་བདྟེ་བའི་ནད་གཞི་ཡོད་པ།
• འགོག་སྲུང་གི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བད་པའི་རྒྱུ་རྟེན་གཞན་གང་ཡང་རུང་། (Immunodeficiency)
༣། སྡྟེ་ཚན་ག་པ། ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྟེད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ཡང་ནད་ཡམས་དྟེ་འགོས་ཁྱབ་སོང་བའི་ས་གནས་སུ་
འགྲུལ་བཞུད་ཡང་ཡང་བྟེད་པ། ཡང་ན་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་༢༨ ནང་ནད་ཡམས་དྟེ་འགོས་ཟིན་པའི་ནད་པ་དང་རྟེག་
ཐུག་བྱུང་བ། ཡང་ན་སྡྟེ་ཚན་ཁ་པའི་ནང་གསྟེས་སྡྟེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ཚུད་མྟེད་པའི་རིགས་བཅས།
3

༤། སྡྟེ་ཚན་ང་པ།
ནད་ཡམས་ཕོགས་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་ར་འཕོད་བྱུང་བའི་ནད་ཅན།

༢། ཞིབ་རྟོགས་བ་ཚུལ་གི་ལམ་སོན།
གང་ཟག་འད་མིན་རྣམས་གཤམ་འོག་ལར་སྡྟེ་ཚན་འད་མིན་ངང་དུས་ནས་དུས་སུ་ཞིབ་རྟོགས་བ་དགོས།
སྡྟེ་ཚན།

ཁྱིམ་དུ་སོན་འགོག་
ཟུར་བཀག

ཚོགས་སྡྟེར་སོན་འགོག་
ཟུར་བཀག

ངོས་འཛིན་མ་ཐུབ་པ་

ནད་ཡམས་ཕོགས་

རྣམས་ལ་དབྟེན་གནས་

ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཟུར་

ཟུར་བཀག

བཀག་སྨན་ཁང་།



སྡྟེ་ཚན་ང་པ།
ནད་ཡམས་ཕོགས་
ཟིན་པ།


སྡྟེ་ཚན་ཀ་པ།


སྡྟེ་ཚན་ཁ་པ།
སྡྟེ་ཚན་ག་པ།



སན་གསྟེང་ཞུ་ཡུལ།
ནད་ཡམས་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་རང་ཉིད་སྡོད་ས་དང་ཉྟེ་བའི་གཞུང་གི་འབྟེལ་ཡོད་ལས་ཁང་དུ་
འབྟེལ་བ་གནང་དགོས། (འབྟེལ་མཐུད་ཨང་གྲངས། ༡༠༧༧)

༣། མི་རྣམས་སྡྟེ་ཚན་དུ་བགོས་རྟེས་ལག་ལྟེན་གང་བསར་དགོས་མིན།
 མི་རྣམས་སྡྟེ་ཚན་དུ་བགོས་པའི་རྟེས་སུ་ས་གནས་ཞིབ་རྟོགས་ཚན་པས་རྩ་འཛིན་༡ གཞིར་བཟུང་ལག་
བསར་དགོས་པ།
 སྡྟེ་ཚན་ཀ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་ནད་གཞི་དྟེ་བགོས་མྟེད་པར་ངོས་འཛིན་ར་འཕོད་མ་
བྱུང་བའི་བར་དུ་ནད་གཞི་འདི་ཡོད་པའི་སྡྟེ་ཚན་དུ་བརྩི་དགོས།
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 སྡྟེ་ཚན་ཀ་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ས་གནས་ཞིབ་རྟོགས་ཚན་པ་དང་འཕོད་ལས་པ་རྣམས་ཀིས་འབྟེལ་ཐུག་བྱུང་
སངས་བྱུང་ལུགས་སོགས་གཤམ་གསལ་ལར་ཟིན་བིས་ཐོ་བཀོད་གནང་དགོས།
ཨང་། མིང་། རང་ལོ། རྟྟེན་ཕོ་མོ། ཁ་བང་། བླ་གཉན་ནད་
གཞན་ཡོད་པ།

མཐའ་མའི་འབྟེལ་

འབྟེལ་ལམ་

ཐུག་གི་ཟླ་དུས།

བྱུང་ཚུལ།

འབྟེལ་ཐུག་བྱུང་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ནད་ཡམས་འདིའི་སོན་འགོག་ཤས
ྟེ ་བ་དང་། ནད་རྟགས། ཁྱིམ་དུ་སོན་འགོག་
ཟུར་བཀག་སྐབས་ལག་བསར་གང་བྟེད་དགོས་པ། ཚོགས་སྡྟེའི་ཟུར་བཀག་དང་དབྟེན་གནས་ཟུར་བཀག་བཅས་ཀི་
སྐོར་འགྲྟེལ་བརོད་བྟེད་དགོས།

༤། ཟུར་བཀག་རྣམས་ཀི་ལམ་སོན་རྩ་འཛིན།
༤།༡ ཁྱིམ་དུ་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་(སྡྟེ་ཚན་ག་པ།)
༤།༡།༡ གང་ཟག་རང་ཉིད་དང་ནང་མིར་ལམ་སོན།

 རྒས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ། བིས་པ། ནད་རིགས་གཅིག་ལས་མང་བའི་ནད་པ་རྣམས་དང་ཐག་རིང་པོར་སྡོད་དགོས་པ།
 ཁྱིམ་ནང་གང་བྱུང་འགྲོ་མི་བཅུག

 རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ལ་མ་ལོས་པར་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་བའི་རིགས་ལ་ནམ་ཡང་འགྲོ་མི་ཆོག དཔྟེར་ན་ཆང་ས་དང་གཤིན་པོའ་ི མྱ་
ངན་ལ་སོགས་པ། ཡི་རྩི་དང་ཆུ་ཡིས་ལག་པ་ཡང་ཡང་འཁྲུ་བ་དང་ཡང་ན་དུག་སྟེལ་སྨན་ཆུས་འཁྲུ་དགོས་པ། ཁྱིམ་གི་ཅ་ལག་
རྣམས་མཉམ་སོད་བྟེད་མི་རུང་དཔྟེར་ན་ལོ་སོད་དང་། ཤྟེལ་ཕོར། སོད་ཆས། ཨ་ཅོར། མལ་ཆས། ཡང་ན་ཁྱིམ་གཞན་གི་ ཅ་
ལག་སོགས་ཡིན།

 རྒྱུན་དུ་ཁ་རས་གོན་དགོས། ཆུ་ཚོད་༦ ནས་༨ རྟེས་ཁ་རས་བརྟེ་དགོས། བྟེད་སོད་ཟིན་པའི་ཁ་རས་རྣམས་བསར་ དུ་ནམ་
ཡང་སོད་མི་རུང་།

 སྡྟེ་ཚན་ག་པའི་གང་ཟག་ལ་མི་གཅིག་གིས་གཅྟེས་སོང་བྟེད་དགོས་པ་ལས་ཚང་མས་བལ་སོང་བ་མི་ཉན།
 རས་གོས་བཙོག་པ་རྣམས་སྤྲུག་པ་དང་། ཡང་ན་ལུས་པོའ་ིཔགས་པ་དང་རྟེག་ཐུག་བ་མི་ཉན།

 གཙང་སྦྲ་བྟེད་སྐབས་དང་། རས་གོས་རྣམས་ལ་མ་རྟེག་སོན་དུ་འགིགས་ཀི་ལག་ཤུབ་ངྟེས་པར་དུ་གོན་དགོས།
 ལག་ཤུབ་ཕུད་རྟེས་ལག་པ་ངྟེས་པར་དུ་འཁྲུ་དགོས།
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 ཕི་མི་ནང་དུ་ཡོང་མི་ཆོག ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་བྟེད་པའི་གང་ཟག་གིས་རྟེག་ཐུག་བས་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་ཉིན་ལར་དག་ རྫས་
ཀིས་བཀྲུ་དགོས། དཔྟེར་ན་ཉལ་ཁྲིའི་ཤིང་དང་ཅོག་རྩྟེ་ལ་བུ།

 ཉིན་ལར་གསང་སོད་དུག་སྟེལ་སྨན་ཆུས་བཀྲུ་དགོས།

 གང་ཟག་འདིའི་རས་གོས་རྣམས་ལོགས་སུ་བཀྲུ་དགོས།

 གལ་སིད་ནད་རྟགས་(གོ་ལུད་པ། ཚ་བ་འཕར་བ། དབུགས་མི་བདྟེ་བ།)བྱུང་ཚེ་འཕལ་དུ་སྨན་ཁང་དུ་བསྟེན་གཏུགས་བྟེད་
དགོས།

༤།༡།༢ ཚོགས་སྡྟེའི་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག
• ད་ལའི་ཆར་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡྟེའི་ནང་སྡྟེ་ཚན་ཁ་པའི་ཆྟེད་ཚོགས་སྡྟེའི་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་གི་ཚོགས་སྡྟེ་
གསུམ་ཡོད་པའི་ཚོགས་སྡྟེའི་མིང་དང་ས་གནས། མལ་ཁྲིའི་གྲངས་བཅས་གཤམ་གསལ།
ཨང་།

ཚོགས་སྡྟེའི་མིང་།

མལ་ཁྲི་གྲངས།

༡།

Guest House SLBSGMC Nerchowk Mandi

༥༠

༢།

Regional Health and Family Welfare Training Center
Chheb Kangra
SIH and FW Parimahal Shimla

༥༠

༣།

༥༠

༤།༡།༣ ནད་ཡམས་འདི་འགོས་ཉྟེན་ཆྟེ་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཟུར་བཀག་གི་མཐུན་རྟེན། (སྡྟེ་ཚན་ཀ་པ།)
ཨང་གྲངས། ཟུར་བཀག་ས་གནས།
1. DH Bilaspur
2. JLNMC and Hospital, Chamba
3. Dr. RKGMC and Hospital, Hamirpur
4. ZH Dharamsala
5. DH Reckong Peo
6. DH Kullu
7. DH keylong
8. ZH Mandi
9. DDU Shimla
10. Dr. YSPGMC and Hospital, Nahan
11. DH Solan
12. DH Una

༤།༡།༤ ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་རྣམས་ལ་ཟུར་བཀག་ས་གནས་སྨན་ཁང་གི་མཐུན་རྟེན། (སྡྟེ་ཚན་ང་
པ།)
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ཨང་།

སྨན་ཁང་གི་མིང་།

༡།

IGMC Shimla

༢།

RPGMC Tanda, Kangra

** རྒྱ་གར་ནང་ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་མཁན་ཇྟེ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་པས་གོང་གི་ཆ་རྟེན་རྣམས་ངྟེས་བརྟན་མྟེད།
ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་གཞུང་གི་ལམ་སོན་གནང་བ་ཇི་བཞིན་རྟེས་སུ་
འཇུག་ དགོས།**
ཉྟེན་ཚབས་ཆུང་བའི་རིགས།

ཉེན་ཚབས་ཆུང་བའི་
རིགས།

• ༼སེ་ཚན་གསུམ་པ།༽མི་གང་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཡོད་པ།
• འགྲུལ་བཞུད་ནས་ཕིར་འཁོར་ཉིན་ནས་རིས་ཉིན་གྲངས་༡༤ རིང་ཁིམ་དུ་སོན་འགོག་ཟུར་
བཀག་ཆེད་གཏོང་དགོས་པ་དང་། ཉིན་གྲངས་༢༨ བར་ལྟ་རོག་འོག་ཡིན་ཅིག་གནས་དགོས་པ།
• འགྲུལ་བཞུད་རེས་ཉིན་གྲངས་༢༨ ནང་ནད་རགས་མངོན་གསལ་ཐོན་པ།
• སེ་ཚན་ཀ་པ་བཞིན་སྟངས་འཛིན་བྱེད་དགོས།

སྡྟེ་ཚན་༣༽པའི་ཁོངས་གི་མི་གང་ཞིག་ཕི་རྒྱལ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་འཁོར་རྟེས་ཁྱིམ་ནང་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་ཆྟེད་ཁང་མིག་ཟུར་དུ་
མྟེད་ཚེ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབྟེལ་བ་གནང་ནས་ཟུར་བཀག་ཆྟེད་ཁང་པའི་མཐུན་འགྱུར་ཞུ་འཐུས།
མི་གང་ཞིག་རྒྱ་གར་ནང་ནད་ཡམས་འདི་ཁྱབ་ཟིན་པའི་མངའ་སྡྟེའ་ི ནང་འགྲུལ་བཞུད་བས་ཡོད་ཚེ་ཉིན་གྲངས་༢༨ རིང་ཁྱིམ་ནང་ སོན་
འགོག་ཟུར་བཀག་བྟེད་ནས་སྡོད་དགོས་པ་ཡིན།
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བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཁྱིམ་ནང་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་ཆྟེད་ཁང་པའི་མཐུན་འགྱུར་སོར་སོད་ཞུས་པ་
ནས་གཤམ་གི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བཀང་ནས་འཕོད་ལས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།
༡། མིང་།
༢། རང་ལོ།
༣། རྟྟེན་ཕོ་མོ།
༤། ཁ་བང་།
༥། དོ་བདག་དང་ནང་མི་སུ་ཞིག་གི་འབྟེལ་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་།
༦། ཟུར་བཀག་འགོ་འཛུགས་དང་ཕིར་ལོག་དུས་ཚེས།
༧། ཉིན་གྲངས་༢༨ ནང་འགྲུལ་བཞུད་ཡུལ་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་གི་མིང་། རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ཚེས། སོ་སོའ་ིགཞིས་ཆགས་
སུ་འབོར་ཚེས།

༨། ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་དང་འབྟེལ་བ་བྱུང་སངས་བྱུང་རིམ། མཐའ་མ་འབྟེལ་བ་བྱུང་བའི་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས།
ཉིན་གྲངས་༢༨ ཟུར་བཀག་དུས་ཚེས་དྟེའི་རིང་ཉིན་ལར་སོ་སོས་ལུས་པོའ་ིཚ་ཚད་ཐྟེངས་གཉིས་བརྟག་དགོས་པ་དང་། ནད་རྟགས་
༼གོ་རྒྱབ་པ་དང་དབུགས་གཏོང་ལྟེན་དཀའ་བ།༽ཡོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བྟེད་ནས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་ཆྟེད་བསྐོས་ལས་
བྟེད་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ནས་གནས་ ཚུལ་སོད་དགོས་པ་ཡིན།
ཟུར་བཀག་དུས་ཚེས་དྟེའི་རིང་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡྟེའི་གཞུང་གི་སྨན་ཁང་ནས་ཀང་ཉིན་ལར་ཚ་ཚད་དང་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་འབྟེལ་
ཡོད་ལས་བྟེད་ཀིས་བརྟག་ཞིབ་བྟེད་ཀི་ཡོད།

ཞབས་ཞུའི་འབྟེལ་མཐུད་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།
མི་གང་ཞིག་ལ་ནད་ཡམས་འདིའི་དོགས་གཞི་ཆྟེན་པོ་ཡོད་ཚེ་གནས་ཡུལ་མངའ་སྡྟེའི་གཞུང་གི་འབྟེལ་མཐུད་ཁ་པར་༼ཧི་མཱ་ཅལ་ཡིན་ན་
ཁ་པར་འབྟེལ་མཐུད་ཨང་གྲངས་༡༠༧༧༽ ཐོག་ངྟེས་པར་གནས་ཚུལ་བཤད་དགོས། མངའ་སྡྟེའི་གཞུང་ནས་དོགས་གཞི་ཡོད་པའི་
ནད་པ་དྟེ་སྡྟེ་ཚན་གང་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀི་ཡོད་མྟེད་ཐག་གཅོད་བྟེད་རྟེས་བྟེད་ཕོགས་ལམ་སོན་གནང་གི་ཡོད། གལ་ཏྟེ་འགྲུལ་
བཞུད་ཆྟེད་རླངས་འཁོར་མཐུན་འགྱུར་དགོས་རིགས་ལ་མངའ་སྡྟེ་གཞུང་ནས་མཐུན་འགྱུར་སར་གི་ཡོད།
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བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས་ཁྱབ་ཁོངས་ས་གནས་གཞིས་འགོ་དང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་རྣམས་ནས་ནད་གཞི་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་གནས་
ཚུལ་དང་ཞབས་ཞུའི་འབྟེལ་མཐུད་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་གཤམ་གསལ།
 ས་དོ་ཆུ་ཚོད། ༩ པ་ནས་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༥ བར། ་་་་་་་་་་་་་ ༠༡༨༩༢-༢༢༣༤༨༦/ ༢༢༣༤༠༨
 དགོང་མོ་ཆུ་ཚོད། ༥ ནས་ས་དོ་ཆུ་ཚོད་༩ བར། ་་་་་་་་་་ ༠༡༨༩༢-༢༢༣༣༨༡ / ༢༢༢༠༥༣
གཤམ་དུ་ཁྱིམ་ནང་སོན་འགོག་ཟུར་བཀག་བས་པའི་གང་ཟག་དྟེའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ས་གནས་གཞིས་འགོའམ་སྨན་པ་འགན་འཛིན་
གིས་ནས་ད་ལའི་ཆར་བདུན་རྟེའི་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་༣ པའི་ཐོག་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་ཡིན།
༡། མིང་།

༢། རང་ལོ།
༣། རྟྟེན་ཕོ་མོ།
༤། ཁ་བང་།

༥། ནད་པ་དང་ནད་པའི་ནང་མི་སུ་རུང་གི་འབྟེལ་ཡུལ་ཁ་པར་ཨང་གྲངས།
༦། ཟུར་བཀག་དུས་ཚེས་དང་ཕིར་ལོག་དུས་ཚེས།

༧། ཉིན་གྲངས་༢༨ ནང་འགྲུལ་བཞུད་བས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཡུལ་ལུང་གི་མིང་། རྒྱ་གར་དུ་འབོར་ཚེས། སོ་སོའ་ིགཞིས་ཆགས་ སུ་
འབོར་ཚེས།

༨། ནད་ཡམས་འདི་ཕོག་ཟིན་པའི་ནད་པ་དང་འབྟེལ་བ་བྱུང་སངས་བྱུང་རིམ། མཐའ་མ་འབྟེལ་བ་བྱུང་བའི་ཟླ་དུས་ཚེས་གྲངས་ བཅས་རྩ་
འཛིན་ལམ་སོན་དུ་བོད་མིའི་སིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས།།

****************

རྒྱ་གར་ནང་ནད་གཞི་འདི་དང་འབྟེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་ལམ་སོན་ཆ་ཚང་གཤམ་གསལ་གཞུང་འབྟེལ་ད་རྒྱའི་ཐོག་གཟིགས་གནང་
ཡོང་བ་ཞུ །
https://www.who.int/
https://www.mohfw.gov.in/
https://ncdc.gov.in/
https://himachal.nic.in/en-IN/
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