བོད་མིའ་ི སིག་འཛུགས་ཝུ་ཧན་COVID-19 ཛ་དྲག་ཚོགས་ཆུང་ནས་བོད་མིའ་ི གཞིས་ཆགས་ཁག་ལ་ནད་ཡམས་ཁྱབ་
གདལ་སོན་འགོག་ཆེད་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཞུ་དགོས་ཀི་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ།།
རྒྱབ་ལོངས།
དེང་འཛམ་གིང་ནང་COVID-19 ནད་གཞི་འདི་ཁྱབ་གདལ་ཆེན་པོ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པས་རང་རིགས་བོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ནད་
ཡམས་འདི་ཁྱབ་གདལ་སོན་འགོག་ཆེད་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དུ་བཞུགས་དགོས་པས་གཤམ་དུ་བསྐྱར་ཞིབ་ཟིན་པའི་ལམ་སོན་ཡིག་ཆ་
འདི་ས་གནས་ཁག་ལ་འབུལ་བཞིན་ཡོད། ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གི་དུས་ཡུན་ཁྱོན་ཉིན་གངས་༢༨ ཡིན།
མི་གང་ཞིག་ COVID-19 ཁྱབ་གདལ་སོང་བའི་ཡུལ་ལུང་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཡང་ COVID-19 ནད་པ་དང་
དངོས་སུ་འབེལ་ཐུག་བྱུང་བ་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་ལམ་སོན་ལྟར་གནང་དགོས་པ་ཡིན། གོང་ཞུས་ཁྱབ་གདལ་སོང་བའི་ཡུལ་ལུང་
ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་མེད་ནའང་ནད་འདིའི་ནད་རྟགས་མངོན་ནས་ཉིན་གསུམ་ལྷག་ཕིན་ཡོད་ན་རང་ཉིད་ངེས་པར་དུ་ཁང་ཁྱིམ་
ཟུར་བཀག་དུ་བཞུགས་དགོས་པ་དང་། གཞུང་གི་དམིགས་འཛུགས་སྨན་ཁང་ལ་དུས་འགྱངས་མ་སོང་བར་ངེས་པར་བསེན་གཏུག་
གནང་དགོས་པ་ཡིན།
༡། ཚད་ལྡན་བརྟག་དཔྱད་ཁང་ནས་ངོས་འཛིན་བྱས་པའི་ནད་པ་དང་
དངོས་སུ་འབེལ་ཐུག་བྱུང་བ།

གཞན་དུ་འདས་པའི་ཉིན་གྲངས་༡༤ ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཚོན་
སེ་དམར་རྟགས་ཅན་གི་ས་ཁུལ་མ་བརྒྱུད་པར་ཚོན་སེ་ལི་ཝང་
དང་ལང་ཁུའི་རྟགས་ཅན་ས་ཁུལ་ནས་འགྲུལ་བཞུད་ཀིས་ཕིར་
ལོག་བྱས་པ།

༢། ཕི་རྒྱལ་ནང་འགྲུལ་བཞུད་བྱས་ནས་ཕིར་ལོག་པ་དང་། ཡང་འདས་
པའི་ཉིན་གྲངས་༡༤ ནང་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཉེན་ཚབས་ཆེ་བའི་ཚོན་སེ་
དམར་རྟགས་ཅན་གྱི་ས་ཁུལ་ནས་ཕིར་ལོག་བྱས་པ།
མི་སོ་སོར་གསང་སོད་ཆ་རེན་ལོགས་སུ་ཡོད་པ།

མི་གཉིས་ཀི་ཉལ་ཁིའི་དབར་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་༢ འཇོག་དགོས་པ།

ཉིན་གངས་༡༤ ཉིན་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དུ་དམ་
བསགས་ཀིས་བཞུགས་དགོས་པ།

རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་ལམ་སོན་ལྟར་
ཉིན་གངས་༡༤ རེས་ནད་གཞི་ཡོད་
མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས།

ཉིན་གངས་༡༤ རིང་ཚོགས་སེའི་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་
བཀག་དུ་དམ་བསགས་ཀིས་བཞུགས་དགོས་པ།
ནད་རྟགས་མངོན་ཚེ་ཟུར་བཀག་
ཏུ་བཞུགས་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་
རྟོགས་ཞིབ་འོག་གནས་དགོས།

ནད་རྟགས་མངོན་པ།

་

གཞུང་གི་དམིགས་འཛུགས་སྨན་
ཁང་ནང་ཛ་དྲག་བསེན་གཏུག་
གནང་དགོས་པ།

ནད་རྟགས་མེད་པའམ་མི་མངོན་པ།

ནད་རྟགས་མེད་པའམ་མི་མངོན་པ།
ཉིན་གངས་༡༤ རིང་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དམ་བསགས་
འོག་གཤམ་གྱི་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་བསེན་ཞིང་ཆེད་
ལས་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་མཉམ་ཁ་པར་ཐོག་འབེལ་བ་
གནང་ནས་བཞུགས་དགོས།

ཉིན་གངས་༡༤ རིང་ཚོགས་སེའི་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་
བཀག་གི་ཆ་རེན་བསྐྲུན་པའི་ནང་བཞུགས་དགོས་པ།
ནད་རྟགས་མེད་
པའམ་མི་མངོན་པ།
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ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དུ་བཞུགས་ཡུན་དུས་ཚོད་གཅང་།

ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་ཕིའ་ི མཐུན་སོར།
གཞིས་ཆགས་ཀི་ཕི་ཉེ་འགམ་དུ་ས་ཆ་གུ་ཡངས་པོ་རླུང་འགོ་ཡོད་པ། གོག་དང་ཆུའི་མཐུན་རེན་ཡོད་པ་ཞིག་དང་།
འབྱུང་ན་མི་རེར་ཁང་པ་དང་གསང་སོད་ཁྲུས་ཁང་ཆ་རེན་ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དགོས་རྒྱུ། ༼ནང་མི་གཅིག་ཡིན་ན་ཁང་པ་གཅིག་ནང་
བཞུགས་ན་འགིག༽

གལ་ཏེ་ཁང་པ་གཅིག་ནང་མི་གཅིག་ལས་མང་བ་བཞུགས་ཀི་ཡོད་ཚེ་མི་གཉིས་ཀི་དབར་ཉུང་ཐར་རྒྱང་ཐག་མི་ཊར་༢ འཇོག་
དགོས་པ་དང་མི་གཉིས་མདུན་བསན་ནས་མིན་པར་རྒྱབ་ངོས་བལྟས་ནས་བཞུགས་དགོས།
སྨན་ཞབས་པའི་ཆེད་ས་ཆའམ་ཁང་པ་ལོགས་སུ་དགོས་པ་ཡིན།

ཐུགས་སྣང་། ཕྲུག་གུ་ཆུང་ཆུང་དང་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་དགོས་པ་ཡིན།
ཉུང་མཐའི་ལས་བྱེད་དགོས་མཁོ།
སྨན་ཞབས་པ་གཉིས། གཙང་བཟོ་བ་གཅིག མ་བྱན་གཅིག་དང་སོར་སྲུང་བ་གཅིག དེ་དག་ཆ་ཚང་ལ་རང་སྲུང་ཡོ་བྱད་འདེང་ངེས་
དགོས་པ།
ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཆེད་དགོས་ངེས་ཅ་དངོས།






བཞུགས་གདན། 
གད་སྣོད།
ཁ་རས་༼ཉིན་རེར་གཉིས་རེ་༽
དུག་སེལ་སྨན་ཆུ།
ཆུ་སྣོད།

ནང་མི་ནས་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱར་དགོས་གཤམ་གསལ།





ཁ་གདན་དང་སས་འགོ་ཆ་གཉིས་རེ།
གདོང་འཕིས་ཨར་ཅོ།
སོ་འཁྲུ། ཡི་ཙི། དག་རྫས། སོ་སྨན་སོགས་མཁོ་ཆས།
གོས་ལོག་བརེ་ལེན། བསིལ་ལྷམ།

མཐུན་སོར་ཁག
དྲ་རྒྱའི་མཐུན་འགྱུར། མི་བགེས་པ་རྣམས་ལ་རླུང་འཕིན་ Radio མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུ། (དགོས་མཁོ་དང་རོགས་དངུལ་ལ་རག་ལུས།)
སེམས་པ་གུ་ཡེངས་ཆད་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་རེད་རིགས་མཐུན་རེན་སོར་རྒྱུའི་རོགས་ཕན་དང་དེ་བཞིན་བུད་མེད་དང་ན་ཆུང་རྣམས་
ལ་ཟླ་མཚན་བབ་པའི་སྐབས་གཙང་ཁྐྱེབས་ཉོ་དགོས་རིགས་ལ་རོགས་ཕན་གནང་རྒྱུ།
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འགྲུལ་བསྐྱོད་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་བཏང་འཛིན།
རང་སྲུང་ཡོ་བྱད་དང་དེ་བཞིན་ཚ་བ་དང་ཁག་ཤེད། སིང་གི་གཡུག་ཚད་སོགས་ཆེད་ལས་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་བྱད། དེ་བཞིན་ལས་ཁུངས་
ཀི་འཛིན་ཆས། ནད་པའི་ཁག་ལུད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་ཆེད་གསོག་འཇོག་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གི་མཐུན་རེན་དུ་སར་
དགོས་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་བྱེད་ནས་བདུན་ཕག་ཅིག་ནང་འདེང་ངེས་བཞིན་པའི་ཁ་རས་དང་ལག་ཤུབ། རང་སྲུང་ཡོ་
བྱད་རྣམས་ཡོད་མིན་བལྟ་རྟོགས་གནང་དགོས་པ་ཡིན།
ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཆེད་འཛུགས་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་ཉིན་རེའི་བྱེད་སོ་རྣམས་འཐུས་ཚང་ཡོང་
ཆེད་ས་གནས་གཞིས་འགོ་ནས་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་བལྟ་རྟོགས་བྱེད་མི་ཞིག་བསོ་གཞག་གནང་རྒྱུ།

ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཆེད་ཉུང་མཐའི་དགོས་མཁོའ་ི ཆ་རྐྱེན་གཤམ་གསལ།
ཆ་བྱད།
མི་བརྒྱ་ལ་རིས་པས་ཉིན་རེའ་ི དགོས་མཁོ།
ལག་ཤུབ།
 ཉེ་འཁོར་གཙང་བཟོའ་ི ཆེད་བསྐྱར་དུ་བྐྱེད་སོད་བྐྱེད་
ཉིན་རེར་གངས་བདུན།(གཉིས་ཟུར་འཇོག)
འོས་འགིག་གི་ལག་ཤུབ།
 སྨན་ལས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྐྱེངས་ཅིག་བྐྱེད་སོད་བ་འོས་
ལག་ཤུབ།
ཁ་རས། (N95)
ཉིན་རེར་གངས་བཞི། (གཉིས་ཟུར་འཇོག་དགོས་པ།)
སྨན་ལས་པའི་ཁ་རས།
མི་རེར་གངས་གཉིས།
རང་སྲུང་ཡོ་བྱད།
ཉིན་རེར་གངས་བཞི།
དུག་སེལ་སྨན་ཆུ།
མི་རེར་གངས་ཅིག
ཡི་ཙི།
མི་རེར་གངས་ཅིག
ཁ་གདོང་འཕི་རས་གཙང་མ། (རས་དང་ཤོག་བུ་གང་བྱུང་།) མི་རེར་གངས་ཅིག
ཉེ་འཁོར་དང་ཅ་དངོས་སོགས་དུག་སེལ་སྨན་ཆུ།
ལི་ཊར།༡༠
གད་སྣོད་ཁེབས་ལྡན་དང་། བེད་སོད་ཟིན་པའི་སྨན་གྱི་ཆ་བྱད་ མི་རེར་ཉལ་ཁི་རེ་དང་། ཁང་པ་མཉམ་སོད་ལ་ཉལ་ཁི་གསུམ།
གཡུག་སའི་དམིགས་བསལ་གད་སྣོད།
སྨན་གྱི་ཡོ་བྱད།
ཚ་བ་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བྱད།
མི་རེར་གངས་ཅིག
སོག་རླུང་ཚད་གཞི་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བྱད།
མི་རེར་གངས་ཅིག
སིང་གི་འཕར་ཚད་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བྱད།
མི་རེར་གངས་ཅིག
ཁག་ཤེད་བརྟག་དཔྱད་ཆ་བྱད།
མི་རྐྱེར་གྲངས་ཅིག
བཅུད་སྨན་སོགས་གཞན་སྨན་པའི་ལམ་སོན་འོག་སྨན་བཅོས་གནང་རྒྱུ།
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ཞིབ་གཤེར་སངས་འཛིན།
 ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ཏུ་བཞུགས་པའི་སབས་ཟུར་བཀག་གང་ཟག་དེ་ལ་ཚ་བ་དང་དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་དཀའ་ངལ་
ཡོད་མེད་སོགས་ཉིན་རེར་ཐེངས་གཉིས་ངེས་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།
 གལ་ཏེ་ཟུར་བཀག་པ་རང་ཉིད་ལ་COVID-19 ནད་གཞིའི་ནད་རྟགས་(ཚ་བ་འཕར་བ། གེ་བ་ཚ་བ། དབུགས་ཧལ་བ་ལ་
སོགས་)མངོན་ཚེ་གང་མགྱོགས་གང་ཟག་དེ་མྱུར་སྐྱོབ་རླངས་འཁོར་ནང་འཁིད་ནས་དམིགས་འཛུགས་སྨན་ཁང་དུ་བསེན་
གཏུག་བྱ་རྒྱུ་དང་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་བལྟ་ཞིབ་རུ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་བྱ་དགོས།
 འཕོད་བསེན་ཞབས་ཞུ་བ་ཡོངས་ནས་འགོ་ནད་སོན་འགོག་ལམ་སོན་གཏན་འབེབས་གནང་བ་བཞིན་རང་སྲུང་མཁོ་ཆས་
PPEརྣམས་བེད་སོད་གནང་དགོས། PPE རྣམས་གྱོན་ས་དང་ཕུད་སའི་ས་ཆ་ལོགས་སུ་དགོས།
 ཟུར་བཀག་གནང་བཞིན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་དང་མི་འོས་པ་རྣམས་འགེལ་བརོད་བྱེད་དགོས།
 ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དང་འབེལ་བའི་ཁང་པ་དང་ས་ཆ། དེ་བཞིན་ཞ་ལ། གསང་སོད། ཁྲུས་ཁང་། ཉལ་ཁང་། གཞན་ཡང་གང་
ཟག་འདུག་སའི་ཅ་དངོས་རྣམས་རྒྱུན་དུ་གཙང་སེལ་དང་འབག་བཙོག་མ་ཆགས་པ་གནང་དགོས།
 Biomedical དང་འབེལ་བའི་སིགས་མ་རྣམས་དོར་ལུགས་དོར་སངས་སོགས་ཚུལ་ལྡན་ལམ་སོན་དང་། དབྱུག་སྣོད་ཁ་དོག་
མི་འདྲ་བ། རྐང་པས་སབས་བདེའི་ཐོག་བེད་སོད་ཐུབ་པའི་གད་སྣོད་རྣམས་བར་འཁྱམ་དང་ཕི་ལོགས་སོགས་ལ་ངེས་པར་
འཇོག་དགོས། ཟུར་བཀག་ས་གནས་ནས་ཐོན་པའི་སིགས་མ་ཆ་ཚང་biomedical དང་འབེལ་བའི་གད་སིགས་ཡིན་དུས་ངེས་
པར་དུ་ཚུལ་ལྡན་ལམ་སོན་གཞིར་བཟུང་གསོག་དོར་གནང་དགོས།
 འགོས་ཉེན་ཆེ་བའི་ཅ་དངོས་དང་། གད་སྣོད་སེར་པོའི་ནང་གི་ PPE རྣམས་ཕོགས་བསྡུས་གནང་མཁན་རྣམས་ཀི་ངེས་པར་
དུ་ PPE གྱོན་དགོས་པ་དང་འགོས་ནད་སོན་འགོག་སངས་འཛིན་ཐབས་ལམ་ལྟར་གྱོན་དགོས།
 Biomedical དང་འབེལ་བའི་སིགས་མ་དོར་དགོས་པ་རྣམས་དོར་བའི་སབས་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་ཞབས་ཞུ་བ་རྣམས་ངེས་
པར་དུ་འདིའི་སངས་འཛིན་བྱེད་སངས་ཐད་ཤེས་རྟོགས་དགོས།
 གད་སིགས་སམ་པོ་དང་། ཟས་སིགས། སིང་བལ་དང་ཁ་རས་བེད་སོད་ཟིན་པ་རྣམས་ངེས་པར་དབྱུག་སྣོད་ལོགས་དགར་
དབྱུག་དགོས།

ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གི་ས་ཆ་རྣམས་དུག་སེལ་བྱེད་ཕོགས་ཀི་ལམ་སོན།
ས་ཆ་/ ཅ་དངོས།
རྟག་ཏུ་ཞ་ལ་གཙང་འཕི་
བྱེད་དགོས།༼ཁང་ཁྱིམ་
ཟུར་བཀག༽
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ཅ་དངོས་/ ཡོ་བྱད།
༡། detergent/ དུག་སེལ་སྨན་ཆུ།
༢། ཆུ་དྲོད་འཇམ།
༣། བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཙམ་གྱི་ Sodium
Hypochlorite solution

ཐབས་ལམ་/རྒྱུད་ལམ།
 དག་རྫས་བེད་སོད་བྱེད་ནས་དུས་སེལ་སྨན་
ཆུ་བཟོ་རྒྱུ།
 དང་པོ་དག་སེལ་བེད་སོད་བྱས་ནས་ས་ཆ་
གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ།
 རྡུལ་ཕགས་ཆུའི་ནང་སྦངས་ནས་གཙང་མ་
བཟོ་རྒྱུ།

སོ། མགོ་རོག ནང་ཆས་
དང་ཤིང་ཆས། གོག་གི་
མཐུད་སོ། ར་བ།

འཕི་རས་རླན་པ།
ཆུ་དྲོད་འཇམ།
དག་རྫས། detergent
འཕིས་རས་སམ་པོ།

སྨན་གྱི་ཆ་བྱད།
Infra-Red
thermometer
SPO2
Stethoscope
BP machine
རས་དང་སས་ཤུབས།

Alcohol ཡོད་པའི་བྱུག་རྫས། /
Spirit swab

གདན།

བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཙམ་གྱི་ Sodium
Hypochlorite solution

གསང་སོད།

བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཙམ་གྱི་ Sodium
Hypochlorite solution
ཁྲུ་བྱད་ཕག་ཟེ་ཡུ་བ་རིང་པོ་ཡོད་པ།
དག་རྫས་ཕེ་མ།
ཆུ་དྲོད་འཇམ།
Nylon ལས་སྒྲུབ་པའི་འཕིས་རས།
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བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཙམ་གྱི་ Sodium
Hypochlorite solution
རྐ་ལའི་ཆུ།

 ས་ཆ་སམ་རེས་ཡང་བསྐྱར་རྫས་འདི་ཡོད་
པའི་དུག་སེལ་སྨན་ཆུའི་གཙང་མ་བཟོ་རྒྱུ།
 རྡུལ་ཕགས་བྱེད་སབས་གལ་ཏེ་དུག་སེལ་
སྨན་ཆུ་བཙོག་པ་ཆགས་ན་ཡང་ཡང་བརེ་
དགོས།
 དུས་རྒྱུན་དུ་རྡུལ་ཕགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་
བཙོག་པ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ནས་འགོ་བཙུགས་
ཏེ་གཙང་ཕགས་བྱེད་ན་ལེགས།
ཆུ་དྲོད་འཇམ་དང་དག་རྫས། འཕིས་རས་བེད་སོད་
བྱེད་ནས་ནང་ཆས་དང་། ཤིང་ཆས། ཉལ་ཁི། ཅ་
དངོས། ལག་པ་ཡང་སེ་འཇུ་དགོས་པའི་ངོས་རྣམས།
དེ་བཞིན་གད་སྣོད་རྣམས་གཙང་སེལ་བྱེད་དགོས།
 ས་ཆ་སམ་སར་ཉར་ཚག་གནང་དགོས།
 སྨན་གྱི་ཆ་བྱད་བེད་སོད་བྱེད་པའི་རེས་ཡིན་
ཕིར་གཙང་མ་བཟོ་དགོས།
ཡིན་ཕིར་ཆུ་རྒྱུགས་བཞིན་པའི་ནང་ཁྲུ་དགོས།
བརྒྱ་ཆ་ ༡ ཙམ་གྱི་ Sodium Hypochlorite
solution ནང་སར་མ་ཉི་ཤུ་ཙམ་སྦངས་དགོས།
མཆན། རས་བཙོག་རྣམས་འཁྲུས་སབས་ངེས་པར་
PPE གྱོན་དགོས།
གདན་ཤུབས་དང་གནད་རྣམས་ངེས་པར་བརྒྱ་ཆ་ ༡
ཙམ་གྱི་ Sodium Hypochlorite solution ནང་
གཙང་ཁྲུས་བྱེད་དགོས།
གལ་ཏེ་གདན་རྣམ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བེད་སོད་གནང་ཚེ།
གང་ཟག་གཞན་ལ་བེད་སོད་མ་བྱེད་གོང་ཉིན་༡-༢
བར་ཉིན་མར་སམ་དགོས།
གསང་སོད་ཁོག་མའི་ནང་ངོས་རྣམས་དག་རྫས་དང་
ཕག་ཟེ་བེད་སོད་བྱེད་ནས་ཕུར་བདར་གཏོང་ནས་
བཀྲུ་དགོས།
གསང་སོང་ཁོག་མའི་ཕི་ངོས་རྣམས་དེ་བཞིན་ཁྲུས་
ནས་nylon འཕིས་རས་ཀིས་འཕིས་དགོས།

ཤེས་ཡོན། གོ་རྟོགས། འབེལ་ལམ་དང་ (IEC)སི་ཚོགས་སེམས་ཁམས་མཐུན་འགྱུར།
དང་ཐོག་སེབས་སབས་ཟུར་བཀག་དུ་བཞུགས་པའི་མི་དང་ཁེ་ལས་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་འཕོད་བསེན་ཆེད་ལས་མི་སྣ་དང་གདན་
འཇགས་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་བྱེད་འཕོད་དུ་སེམས་ནང་དངས་སྐྲག་དང་འཇིགས་སྣང་འབྱུང་སིད་པས། ཁོང་ཚོར་ཟུར་བཀག་དུ་སོད་རྒྱུ་ནི་
གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་མི་དམངས་ཀི་བདེ་འཇགས་དང་ཁེ་ཕན་ཆེད་འཕལ་སེལ་གྱི་མཐུན་འགྱུར་ཡིན་པ་ཤེས་སུ་འཇུག་དགོས།
 ཁོང་ཚོར་རང་གི་ནང་མི་དང་གོགས་པོ་མཉམ་དུ་འབེལ་ལམ་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་འགན་ལེན་དང་མཐུན་འགྱུར་བསྐྲུན་དགོས།
 ཁོང་ཚོར་གལ་ཏེ་སེམས་ཁམས་ཀི་དཀའ་ངལ་འཕད་ཚེ་ཐད་ཀར་འཕོད་བསེན་ལས་ཁུངས་ཀི་སེམས་ཁམས་འཕོད་ལས་པར་
ཁ་པར་ཐོག་
འབེལ་བ་གནང་དགོས།
 ཟུར་སོད་བྱེད་སའི་ཁུལ་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་རྟགས་དང་། མི་སེར་གྱི་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ། དེ་བཞིན་བྱེད་
རུང་བ་དང་མི་རུང་གང་ཡིན་ཚང་མ་ཁ་གསལ་ཐོག་བིས་ཏེ་ཟུར་སོད་བྱེད་སའི་ཁུལ་གྱི་འཛུལ་སོའི་འགམ་དུ་སར་དགོས། དེ་
ལྟར་བྱས་ཚེ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་དང་ཚོད་འཛིན་ཐུབ་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ་ཡིན།
 གལ་ཏེ་ཉེ་འགམ་གྱི་སི་ཚོགས་འཕོད་ཞེ་སྣང་འབྱུང་བ་མངོན་ཚེ་འཕལ་དུ་ལམ་སོན་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན།

བྱེད་འོས་པ།
 དུས་རྒྱུན་དུ་ཡི་རི་དང་། དུག་སེལ་སྨན་ཆུས་
ལག་པ་ཡག་པོ་འཁྲུ་དགོས།
 དུས་རྟག་ཏུ་ཁ་རས་གྱོན་དགོས།
 མི་གཞན་མཉམ་དུ་གང་ཐུབ་འབེལ་ཐུག་
འཛེམ་དགོས། འབེལ་ཐུག་དགོས་ཚེ་ཉུང་
མཐར་མི་ཊར་༢ རྒྱང་ཐག་འཇོག་དགོས།
 དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་འཕོད་བསེན་དང་
འབེལ་བའི་དབུགས་སོང་བྱེད་དགོས།
 བེད་སོད་ཟིན་པའི་ལག་འཕིས་ཤོག་བུ་རྣམས་
ལམ་སེང་གད་སྣོད་དམ་འགྱིག་ཤོག་ནང་
བླུགས་དགོས།
 ལུས་ལ་རླན་གཤེར་ཆུ་ལ་སོགས་པ་འདང་ངེས་
བཞིན་པ་འཐུང་དགོས།
 ཞི་བར་གནས་དགོས་ལ་གལ་ཏེ་རོགས་པ་
དགོས་ཚེ་ངེས་པར་སན་གསང་ཞུ་དགོས།
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བྱེད་མི་འོས་པ།
 ཁ་དང་། སྣ། མིག་སོགས་ལ་ལག་པ་འཆང་རྒྱུ་མེད།
 བེད་སོད་ཟིན་པའི་ཁ་རས་ལ་སོགས་བསྐྱར་སོད་བྱེད་མི་
ཆོག
 རང་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཅ་དངོས་རྣམས་མཉམ་སོད་
བྱེད་མི་ཆོག
 མཆིལ་ལུད་གང་བྱུང་དུ་འདོར་རམ་དབྱུག་མི་ཆོག
 མི་གཞན་མཉམ་དུ་ལག་སད་གཏང་མི་ཆོག
 ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གནས་ཡུལ་ལས་གཞན་ས་གནས་
སུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱེད་མི་ཆོག

བདུན་ཕག་གཉིས་རིང་མུ་མཐུད་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་བཞུགས་མཁན་རྣམས་ལ་ལམ་སོན་ཐུགས་སྣང་དགོས་པ་ཁག་གཤམ་
གསལ།
 དུས་རྟག་ཏུ་སྨན་ཁང་གི་ཁ་རས་རིམ་པ་གསུམ་བརེགས་ཅན་དེ་གྱོན་དགོས།
 ངེས་པར་དུ་རང་ཉིད་ཁྱིམ་ནང་ལོགས་སུ་ཉལ་ཁང་ཞིག་ནང་སད་པ་ལས་སྦྲུམ་མ་དང་རྒས་འཁོགས། བྱིས་པ། དེ་བཞིན་
དམིགས་བསལ་ཁག་ཤེད་དང་སིང་གི་ནད་གཞི་ཡོད་པའི་མི་དང་ཐག་ཉེ་མཉམ་དུ་སོད་མི་རུང་།
 གཟུགས་པོ་ནང་ཆུ་ཁམས་ཚད་གཞི་ལེགས་པོ་ཡོང་ཆེད་ཆུ་སོགས་རློན་གྱི་རིགས་མང་ཙམ་བཏུང་བ་དང་ངལ་གསོ་ཡག་པོ་
བྱེད་དགོས་ཡིན།
 རྟག་ཏུ་དབུགས་ལམ་གཉན་ཁའི་སོན་འགོག་ཐབས་ལམ་ལག་བསར་དང་ཧབ་སིད་དང་གོ་སོགས་རྒྱབ་སབས་རང་གི་གྲུ་མོས་
བཀབ་དགོས།
 ཆུ་དང་ཡི་ཙི་རྒྱབ་ནས་ལག་པ་ཉུང་མཐར་སར་ཆ་ཉི་ཤུ་ཙམ་རིང་ལག་པ་ཡང་སེ་བཀྲུ་དགོས་པ་དང་ཡང་ན་མོས་ཁུ་ལྡན་
པའི་གཙང་
སེལ་དག་རྫས་ཀིས་ལག་པ་གཙང་གསལ་བྱེད་དགོས།
 སེར་གྱི་བེད་སོད་ཡོ་བྱད་ངེས་པར་དུ་མི་གཞན་དང་མཉམ་དུ་སོད་མི་རུང་།
 རྒྱུན་དུ་ལག་པ་འཆང་ཆེ་བའི་ཉལ་ཁང་གི་ཅ་དངོས་ཅོག་ཙེ་དང་། སོའི་ཡུ་བ་སོགས་ Hypochlorite solution གིས་
གཙང་སེལ་བྱ་དགོས།
 ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་དུས་ཡུན་རིང་ངེས་པར་དུ་ནང་དུ་བསད་པ་ལས་ཕིར་ཐོན་མི་ཆོག
 གལ་ཏེ་ནད་རྟགས་མངོན་ཚེ་གང་ཟག་སོ་སོའི་འཕོད་བསན་ཐོག་རང་འགན་རང་འཁུར་གནང་སེ་དུས་ཐོག་ལ་འབེལ་ཡོད་
ལ་འབེལ་བ་གནང་དགོས།

ཟུར་བཀག་ནས་ཕིར་ཐོན་པའི་ནད་པར་མཐུན་རེན།

ཟུར་བཀག་ཏུ་སོད་པའི་ནད་པ་རྣམས་ཉིན་༢༨ དུས་ཡུན་ནང་ནད་རྟགས་མ་མངོན་པ་དང་བརྟག་དཔྱད་རྒྱུད་ནད་འབུ་ཐོན་མེད་པ་
ཚོར་ཟུར་བཀག་ནས་ཕིར་ཐོན་བྱེད་ཆོག
གལ་ཏེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སོད་མི་རྣམས་ལ་ནད་རྟགས་མངོན་ཚེ་འཕལ་དུ་ས་གནས་ཀི་འཕོད་བསེན་ལས་བྱེད་པ་དང་རྫོང་གི་དོགས་སྲུང་
བ་ལ་འབེལ་བ་གནང་དགོས།

སྲུང་སྐྱོབ།

ཟུར་བཀག་ཏུ་སོད་སབས་གལ་ཏེ་སྨན་ལས་འཕོ་འགྱུར་འབྱུང་ཚེ་ལས་བྱེད་གསར་པ་དེ་ཕག་ལས་དངོས་སུ་མ་གནང་གོང་ངེས་པར་དུ་
སོང་བརར་ལེགས་པོ་གནང་དགོས།
ཟུར་བཀག་གི་གནས་སུ་འབེལ་ཡོད་ཀི་མི་དང་བསོ་གཞག་བྱས་པའི་ལས་བྱེད་ལས་གཞན་མི་སུའང་འགོ་མི་ཆོག
སོ་སྲུང་བའི་ལྟ་སྲུང་འོག་དུས་རྒྱུན་དུ་ཁང་པའི་སོའམ་ཕི་སོ་རྒྱབ་དགོས་པ་དང་སི་ཚོགས་རྒྱང་བསྐྱེད་ལག་བསར་ཞུ་རྒྱུ་དང་དེ་བཞིན་
ཁ་རས་ངེས་པར་དུ་གྱོན་དགོས་གལ་ཆེ།
ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་སོད་ཆེད་དུ་བསོས་གཞག་བྱས་པའི་ལས་མིས་ཁང་ཁྱིམ་བསི་གནས་དང་དེར་བཞུགས་ཟུར་སོད་པ་བྱིངས་དང་དམིགས་
བསལ་གྱིས་བུད་མེད་དང་ན་སོ་དར་བབ་ཀི་བདེ་འཇགས་ལ་ཐུགས་སྣང་ལྟ་རྟོགས་གནང་དགོས་པ་ཡིན།
ཡིག་ཆ་འདིའི་ཁུངས། རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འཕོད་བསེན་དང་ཁྱིམ་ཚང་ལྟ་རྟོགས་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སོན་གོག་འཕིན་འདི་མཉམ་ཟུར་སར་ཞུས་ཡོད།།
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