ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ ཚེས་༡༨ ཉྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཝུ་ཧན་COVID-19 ལས་
དོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གསར་འགོད་གསལ་བསགས་ཐྟེངས་བཅུ་གཉྱིས་པ།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྩོད་ཡྱིན།
དུས་རྒྱུན་ལྟར་གསལ་བསྒྲགས་ནང་དྩོན་དང་པྩོ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡྩོངས་ནང་གནས་སྟངས། གཉྱིས་པ། བྱེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གཙོས་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས། གསུམ་པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྩོན། བཞྱི་པ། བཀྩོད་ཁྱབ་ལམ་
སྟྩོན་ཁག ལྔ་པ། ཐུགས་སྣང་རྱེ་སྐུལ་བཅས་ཡྱིན།།

དང་པོ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས། ༨༣༤༩༩༥༠
ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༤༡༦༢༠༡

༼ས་ཡ་བརྒྱད་དང་སུམ་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དགུ་སྟྩོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ།༽

༼བཞྱི་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་དྲུག་སྟྩོང་ཉྱིས་བརྒྱ་བཅུ་མྱེད་ཅྱིག༽

དྲག་བསྟེད་སོང་བ་མྱི་གྲངས། ༣༤༥༤༨༠༧༼ས་ཡ་གསུམ་དང་བཞྱི་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་བཞྱི་སྟྩོང་བརྒྱད་རྒྱ་བདུན།༽
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ།

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

གཉྱིས་པ། བྱེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས།
༢།༡ རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་ར་འཕོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས། ༣༦༦༩༤༦ ༼འབུམ་གསུམ་དང་དྲུག་ཁྱི་དྲུག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ཞྟེ་དྲུག༽
དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༡༩༤༣༢༤ ༼ཆྱིག་འབུམ་དགུ་ཁྱི་བཞྱི་སྟྩོང་སུམ་བརྒྱ་ཉྱེར་བཞྱི།༽
ད་ལྟ་ནད་མཉར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༡༦༠༣༨༤ ༼ཆྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་སོང་མྟེད་སུམ་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་གྱ་བཞྱི།༽
ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༡༢༢༣༧ ༼ཆྱིག་ཁྱི་ཉྱིས་སྟྩོང་ཉྱིས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྩོ་བདུན།༽
མངའ་སྟེ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་གྲངས། ༣༦ ༼སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག༽
1

གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://www.mohfw.gov.in/ as on: 18 June 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

བོད་མྱི་འདུ་སོད་ཆྟེ་སའྱི་མངལ་ཁུལ་གྱྱི་གནས་སངས་ཞུ་ན།
ཧྱི་མཱ་ཅལ།༡༨༩ (Himachal - Total Cases - 585, Death- 6, Recovered-372, Active-189)
ལྱི་ལྱི།༢༧༧༤༡ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༢༨༢༨ ཨྩོ་ཌྱི་ཤ། ༡༢༨༠ ལ་དྭགས། ༥༩༤ བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་ཤོས་
༡། མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༥༡༩༣༥ ༢། ལྱི་ལྱི།༢༧༧༤༡ ༣། ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༢༡༩༩༣ ༤། གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི།-༦༡༠༣ ད་ལྟ་ནད་
གཞྱི་རད་གཅྩོད་བྱུང་ཞྱིང་ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གྲངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status

ནད་གཞྱི་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་མྱི་གྲངས།

As on 18th June 2020, 11.30 am

རྒྱ་གར་ནང་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་༦༢༤༩༦༦༨༼ས་ཡ་དྲུག་དང་ཉྱིས་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་དགུ་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྱེ་བརྒྱད།༽ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྩོད་
མྱེད་བརྟག་དཔྱད་ཟྱིན། འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་༡༧ ཉྱིན་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་༡༦༥༤༡༢༼ཆྱིག་འབུམ་དྲུག་ཁྱི་ལྔ་སྟྩོང་བཞྱི་བརྒྱ་བཅུ་གཉྱིས།༽ བརྟག་
དཔྱད་བས་པ། https://www.icmr.gov.in/ རྒྱ་གར་ནང་ཁྱྩོན་གཞུང་དང་སྱེར་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བསྩོམས་གྲངས་༩༥༣
ཡྩོད་འདུག https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_17062020.pdf
༢།༢ བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སྟངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྩོད་པ་མྱི་གྲངས། ༧༡༧༧ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༡༡༦༧ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༢༠ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༥༩༩༠ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གྲངས། ༡༤༩༧༧༢ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://covidnepal.org/ As on 18th June 2020, 11.30 am

༢།༣ འབྲུག་ནང་གྱི་གནས་སྟངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྩོད་པ་མྱི་གྲངས། ༦༧ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༢༤ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠ ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གྲངས། ༤༣ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://www.gov.bt/covid19/ As on 18th June 2020, 11.30 pm

བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་ནང་ད་ཆ་བོད་མྱི་སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕོག་པ་བྱུང་མྱིན་འདུག་ཅྟེས་ཞུ།
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༢།༤ བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས།
བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་བང་ཕྩོགས་ལ་དྭགས་ཁུལ་ལ་བྩོད་མྱི་གྲངས་༧ ༼སྱེས་པ་རང་ལྩོ་༥༨ རང་ལྩོ་༢༨ དང་བུད་
མྱེད་རང་ལྩོ་༢༣ རང་ལྩོ་༢༠ རང་ལྩོ་༥༥ རང་ལྩོ་༢༣ རང་ལྩོ་༢༡༽ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རད་གཅྩོད་བྱུང་ཡྩོད་པའྱི་ནང་མྱི་
༣ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྩོ་༢༣ རང་ལྩོ་༢༠ རང་ལྩོ་༢༡༽དྲག་བསྱེད་བྱུང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ། དྱེ་བཞྱིན་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱིའྱི་ནང་
བྩོད་མྱི་གྲངས་༣ ༼སྱེས་པ་རང་ལྩོ་༧༨ རང་ལྩོ་༣༤ བུད་མྱེད་རང་ལྩོ་༢༩༽ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་ཅྱིང་མྱི་༡ ༼སྱེས་པ་རང་
ལྩོ་༧༨ སྩོན་པ་དྱེ་༼ཟླ་༦ ཚེས་༡༠ ཉྱིན་༽འདས་གྲྩོངས་སྩོང་ཟྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ། དྱེ་བཞྱིན་རྒྱ་གར་ལྩོ་ཕྩོགས་མྩོན་
གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནང་བྩོད་མྱི་གྲངས་༡ ༼སྱེས་པ་རང་ལྩོ་༣༠༽ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་ར་འཕྲྩོད་བྱུང་འདུག་
པས་ཁྱྩོན་ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་བྩོད་མྱི་གྲངས་༢༤ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་ར་ཕྲྩོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གྲངས་༢ ཚེ་འདས་སྩོང་ཡྩོད་པ་
དང་། མྱི་གྲངས་༡༣ དྲག་བསྱེད་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གྲངས་༩ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ། ནད་གཞྱི་
ཕྩོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་འགྩོ་འཛིན་དང་ས་གནས་གསྩོ་རྱིག་སྨན་པ། དྱེ་བཞྱིན་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ནས་
འབྲྱེལ་བ་གནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་ནད་མནར་བཞྱིན་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཚབས་ཆྱེའྱི་ནད་རྟགས་གང་ཡང་མྱེད་
པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལྩོན་བྱུང་ཡྩོད།
ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྩོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས།
ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁང་ནས་ད་ཆ་བང་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རྩོབ་ཁུལ་དུ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་གནས་སྟངས་ཇྱེ་ལྱེགས་ཏུ་
འགྲྩོ་བཞྱིན་ཡྩོད་པས་བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྩོད་མྱིའྱི་ནང་ནས་ནད་ཕྩོག་པ་གསར་པ་རད་གཅྩོད་
བྱུང་བ་ས་གནས་ནས་གནས་ཚུལ་འབྩོར་མྱེད་སྟབས་གྲངས་ཐྩོ་གང་ཡྱིན་གཤམ་གསལ་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ནང་
གསལ་བ་ལྟར་ཡྱིན།
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྲ་རྒྱ། https://tibet.net/covid-19/
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ https://tibetanhealth.org/

གསུམ་པ། ལས་དྩོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྩོན།
འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐོ།
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འཕོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྲངས་ཐོ་ཚན་པའྱི་སྟེ་ཚན་ནས་གནས་ཚུལ་བསྡུས་པ་གཞྱིར་བཟུང་ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་
ས་གནས་གྲངས་༣༥ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༡༡༠༩ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༦༦༡ རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་
མྱི་གྲངས་༤༤༨ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཟུར་བཀག་ཁང་པའྱི་ནང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་
གནས་ཚུལ་ཞུ།
རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ད་ལྟའྱི་ཆར་ཕྱི་ནས་ཕྟེབས་མཁན་བོད་མྱི་རྣམས་འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་བཞག་བཞྱིན་ཡོད་ན་བོད་མྱིའྱི་
སྱིག་འཛུགས་ཀྱིས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་དབུས་སྟེ་ལྟེན་ཁང་དུ་མྱི་གྲངས་༥༤ དང་གཤོང་གསྟེབ་ཏུ་མྱི་གྲངས་༢༡ ཤྟེས་
རབ་དགའ་ཚལ་སོབ་གྱིང་དུ་མྱི་གྲངས་༧ སཱ་རཱཧ་དང་སྨན་རྱིས་ཁང་སོགས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོ་དང་གཞན་རང་ཁྱིམ་བཞུགས་
པ་མྱི་གྲངས་༡༨ བཅས་ཁོན་མྱི་གྲངས་༡༠༠ འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཐོག་གནས་བཞྱིན་པ་ཡྱིན།
དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ།
རྡ་ས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་དང་། དྟེ་བཞྱིན་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གཙོས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོས་འགན་འཁུར་བའྱི་ཐོག་བདུན་
ཕག་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༡༨༨༧ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཡོད་པ་དང།
ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་༦ ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་ཞབས་པས་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་སྩོ་ཁར་བསྩོད་མྱི་དགྩོས་པར་དྱེར་ཡྩོད་རྒས་
འཁྩོགས་སྩོགས་ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེ་བ་རྣམས་ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་འབྲྱེལ་བ་གནང་བ་ལས་བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་
གནས་གྲངས་༣༢ དང་བལ་ཡུལ་ས་གནས་གྲངས་༢ ནང་ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་༥༧༥༦ ལ་ (Above 60-4185, Vulnerable
group -1572)

ནད་རྟགས་ཡྩོད་མྱེད་དང་དམྱིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་མྱེད་འབྲྱེལ་འདྲྱིས་གནང་ཡྩོད། ཆབས་ཅྱིག་

གྲངས་ཐྩོ་ཚན་པའྱི་སྱེ་ཚན་ནས་ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཐྩོ་དང་ཡྱིག་ཆ་མཁྩོ་སྒྲུབ་སྩོགས་
Passive surveillance

ལས་དྩོན་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད།

གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་འགྲྟེམས་སྟེལ་ཞུས་སོར།
རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་ཁག་༢༢ ནང་གྱི་འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གྲངས་༨༧༤ དང་ས་
གནས་ཁག་༢༣ ནང་ལོ་ན་༦༥ ཡན་བོད་མྱི་གྲངས་༣༤༠༩ ལ་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་རྱིན་མྟེད་ཐོག་
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བགོ་འགྲྟེམས་གནང་ཟྱིན་འདུག དྟེ་བཞྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་གསུམ་བརྒྱུད་ཁོན་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་
(Immune Booster Package)

གྲངས་༢༧༨ སྦྲག་ཐྩོག་བརྒྱུད་བཏང་ཟྱིན།

ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་ཆྟེད་ལས་དོན་སྟེལ་བ།
 འདྱི་ནས་ལམ་སྟྩོན་གནང་བ་བཞྱིན་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྩོ་སྩོའ ་ི རྩོང་དྱེ་ཚོན་མདྩོག་དམར་རྟགས་ཅན་ནང་
ཚུད་པ་རྣམས་ནས་བདུན་རྱེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ནང་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམ ས་ཆྱེ་སར་དུག་སྱེལ་མུ་མཐུད་
གནང་བཞྱིན་ཡྩོད།
 བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་མྱི་འབྩོར་བ་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གྲངས་༣༩ ལ་
རྩོང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱི་མཐུན་འགྱུར་འྩོག་ནད་གཞྱི་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་མྱི་གྲངས་༣༩ སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་
ཕྩོག་མྱེད་པ་ར་འཕྲྩོད་བྱུང་ཡྩོད། ད་བར་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ནས་ཁྱྩོན་བྩོད་མྱི་གྲངས་༧༥༠
ཙམ་ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྩོད་མྱིའྱི་གྲངས་འབྩོར་གྱི་བརྒྱ་ཆ་༢་༩ ལ་
ནད་གཞྱི་ཕྩོག་ཡྩོད་པ་རྱེད།
 སྱེམས་ཁམས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་དང་འབྲྱེལ་འདྱི་གའྱི་ཚན་པས་མུ་མཐུད་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཏུ་གནས་བཞུགས་མྱི་
རྣམས་༼ཁྱྩོན་མྱི་གྲངས་༡༠༢༤ ལས་མྱི་གྲངས་༩༨༠༽ལ་ཁ་པར་བརྒྱུད་སྱེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་དང་འབྲྱེལ་བའྱི་
འབྲྱེལ་འདྲྱིས་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རད་གཅྩོད་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ཁ་པར་ཐྩོག་འབྲྱེལ་
བ་གནང་ནས་གནས་སྟངས་དང་དཀའ་ངལ་གདྩོང་ལྱེན་བྱེད་ཕྩོགས་ཐྩོག་སྩོབ་གསྩོ་ལམ་སྟྩོན་གནང་ཡྩོད། ནད་གཞྱི་
ཕྩོག་པ་མང་ཆྱེ་བར་མྱི་མང་ནས་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པའྱི་ནད་པ་དང་དྱེའྱི་ཁྱྱིམ་མྱི་རྣམས་ལ་བལྟ་སྟངས་ཐྩོག་དཀའ་ངལ་
འཕྲད་བཞྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་བརྒྱུད་ལྩོན་བྱུང་།
 ས་གནས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྩོང་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་སྟྱེ་དམྱིགས་སུ་བཀར་ནས་ཆྱེད་
ལས་མཁས་དབང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་གཏམ་བཤད་རྣམས་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྩོག་ནས་ས་གནས་སྨན་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྩོང་
འབུལ་རྒྱུའྱི་སྩོ་འཛུགས་གནང་ཡྩོད།
 ཡང་འཛམ་གྱིང་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ལན་ཚོགས་ནས་ཁ་རས་གྩོན་སྟངས་ཐྩོག་ལམ་སྟྩོན་གསར་པ་ཞྱིག་གནང་འདུག་པར་དྱེ་
བྩོད་བསྒྱུར་ཟྱིན་ནས་ངྩོ་དྱེབ་དང་དྲ་རྒྱ་སྩོགས་ནང་སྱེལ་ཟྱིན།
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བཞྱི་པ། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་གལ་ཆྱེའྱི་ ལམ་སྟྩོན་དང་ཆྱེད་ལས་སྨན་པའྱི་ལམ་སྟྩོན།
https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidetoaddressstigmaassociatedwithCOVID19.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalManagementProtocolforCOVID19.pdf

སྨན་པ་བརྩོན་འགྲུས་ལས་མྱི་མང་ལ་ལམ་སྟྩོན་གཙོ་བྩོ། བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་གྱི་མཐུན་
རྱེན་སར་ཡྩོད་པ་བཞྱིན་འགྩོ་ལས་དང་གཙོ་བྩོ་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་བྩོད་མྱི་དྩོ་བདག་ནས་རང་
ཉྱིད་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཁྱྱེར་བའྱི་ཐྩོག་ཟུར་བཀག་ཏུ་ཡག་པྩོ་བཞུགས་དགྩོས་པའྱི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་། ཆབས་ཅྱིག་
འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་དུ་ཡག་པྩོ་མ་བཞུགས་ཚེ་བྩོད་མྱི་གཅྱིག་ནས་གཉྱིས་བས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆྱེ་
ཕྱིན་ཚེ་ས་གནས་སྨན་ཁང་དང་ཆྱེད་ལས་པའྱི་མཐུན་རྱེན་ལ་གཞྱིགས་དཀའ་ངལ་ཆྱེན་པྩོ་འཕྲད་ཉྱེན་ཡྩོད་པས་ཚང་མས་
གཟབ་གཟབ་དང་དྩོ་འཁུར་ནན་པྩོ་གནང་དགྩོས་པ་དང་། དྱེ་བཞྱིན་སྔ་རྱེས་ཞུས་པ་ལྟར་ད་ལྟའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་གལ་ཆྱེ་དྩོན་
ཆྱེན། ཛ་དྲག་ལས་དྩོན་ཡྩོད་ན་མ་གཏྩོགས་གཞན་འགྲུལ་བཞུད་མ་གནང་རྒྱུའྱི་འབྩོད་སྐུལ་དང་ལག་པར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྱི་
ལྱི་སྩོགས་རྒྱལ་ས་ཆྱེ་ཁག་ནང་ཛ་དྲག་ཆྱེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད་པས་བྩོད་མྱི་རྣམས་རྒྱལ་ས་དྱེ་ཚོའྱི་བརྒྱུད་འགྲྱིམ་འགྲུལ་ལ་
ངྱེས་པར་འཛེམ་དགྩོས་པའྱི་ལམ་སྟྩོན་གནང་།

ལྔ་པ། ཐུགས་སང་།
 ནད་ཡམས་འདྱི་ད་ཆ་བྩོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་འགྩོ་ཚུགས་པས་བྩོད་མྱི་རྒན་བགྲྱེས་དང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་
བ་རྣམས་ལ་ཁྱྱིམ་ཚང་ནས་དམྱིགས་བསལ་ཐུགས་སྣང་གཟབ་གཟབ་གནང་དགྩོས་པའྱི་རྱེ་སྐུལ་དང་།
 དྱེ་བཞྱིན་རྒྱུན་དུ་ནད་གཞྱི་ལྱི་བའྱི་རྱིགས་ཡྩོད་པ་རྣམས་སྨན་ཁང་དུ་བརྟག་དཔྱད་ཆྱེད་ཕྱེབས་དགྩོས་བྱུང་ཚེ་སྔྩོན་
འགྩོག་ཐབས་ལམ་གང་གཟབ་གཟབ་བསྟྱེན་དགྩོས་པའྱི་དྲན་སྐུལ་ཞུ་བ་དང་།
 ད་ཆ་དབར་ཁ་ཚ་བ་ཆྱེ་བའྱི་དུས་ཚོད་ཡྱིན་དུས་འཁྱག་ཆུ་བཏུང་བ་དང་། རླུང་འཁྩོར་དང་གྲང་གྩོག་འྩོག་ཡུན་རྱིང་
སྩོད་པ། དྱེ་བཞྱིན་ཆར་དུས་འགྩོ་ཚུགས་བཞྱིན་པའྱི་གནམ་གཤྱིས་འགྱུར་བ་ཕྱིན་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ཚོད་འདྱིར་མྱི་
རྣམས་ཆར་པས་རྩོན་པ་སྩོགས་འབྱུང་ན་ཆམས་ནད་ཕྩོག་རྒྱུའྱི་ཉྱེན་ཁ་ཡྩོད་པས་ཚང་མས་གཟབ་གཟབ་གནང་
དགྩོས།
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 སྔྩོན་འགྩོག་ཚུལ་དུ་བྩོད་ཀྱི་གསྩོ་བ་རྱིག་པ་ལས་ཟས་སྩོད་བསྟྱེན་ཚུལ་དང་འབྲྱེལ། སྔ་དྲྩོ་ལྟྩོ་སྟྩོང་ལ་མ་ཎྱི་རྱིལ་བུ་
སྩོགས་བྱིན་རབས་རྱིགས་བསྟྱེན་པ། ཉྱིན་དགུང་ཆུ་བསྩོལ་དྲྩོད་འཇམ་ཡང་ཡང་བསྟྱེན་པ། རྱིམས་སྲུང་རྱིལ་བུ་
བཅང་བ། སྩོ་སྩོའ ་ི གཟུགས་ཁམས་ལ་འཕྲྩོད་པའྱི་གསྩོ་རྱིག་སྨན་ཇའྱི་རྱིགས་བསྟྱེན་པ། སྔ་དགྩོང་སྩོས་སྣ་དང་
བདུག་རས་བདུག་པ་སྩོགས་གནང་དགྩོས།
 ས་གནས་ཀྱི་གནམ་གཤྱིས་དང་བསྟུན་ཚ་གྲངས་སྩོམ་པྩོ་ཡྩོད་སར་རྒས་གཅྩོང་རྣམས་ལ་འབྲས་ཐུག་དང་གྲྩོ་ཐྩོག་
ས་མྩོ། ཤ་རུས་ཁུ་བ། བ་འྩོ་དྲྩོད་འཇམ་བསྟྱེན་ཚེ་དྱེས་ལུས་ཟུངས་གསྩོ་ཞྱིང་རླུང་ཁ་གནྩོན་པར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད།
ཟས་སྩོད་དང་སྨན་བསྟྱེན་སབས་ས་གནས་སུ་གསྩོ་བ་རྱིག་པའྱི་སྨན་པ་ལས་ལམ་སྟྩོན་ཞུ་རྒྱུ་།ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ།
 ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་བསལ་ཞུ་རྒྱུར། ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རྣམས་ལ་སྱེམས་ནང་སྱེམས་ཁལ་དང་
དངངས་ཚབ་སྱེ་ངྱེས་ཀང་དྱེ་ལྟར་སྱེམས་ཚབ་དང་དངངས་སྐྲག་རྱེན་པས་ནད་གཞྱི་དྲག་བསྱེད་ལ་དུས་འགྩོར་སྱིད་
པས་སྱེམས་ཚབ་དང་དངངས་སྐྲག་མ་སྱེས་པར་བཟང་ཕྩོགས་ཀྱི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བའྱི་སྩོ་ནས་གསྩོ་བཅྩོས་བྱེད་
ཚེ་ནད་གཞྱི་དྲག་བསྱེད་མགྩོགས་མྱུར་ཐྩོན་ངྱེས་ཡྱིན་པས་འབྲྱེལ་ཡྩོད་ནས་དྱེ་ལྟར་གནང་དགྩོས་པའྱི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ།
 རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ལམ་སྟྩོན་གནང་བ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་དང་དྱེའྱི་ནང་མྱི། དྱེ་བཞྱིན་སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས།
འཕྲྩོད་ལས་པ་སུ་ལའང་སྱི་ཚོགས་ནང་དབྱེ་འབྱེད་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་འགྱུར་སྟྩོན་མཁན་ཇྱེ་མང་དུ་འགྲྩོ་བཞྱིན་པའྱི་གནས་
ཚུལ་འདུག་ན་མྱི་མང་ནས་དྱེ་ལྟར་མ་གནང་བའྱི་རྱེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན། འདྱིས་ནད་གཞྱི་ཁྱབ་གདལ་སྔྩོན་འགྩོག་དང་
དྩོ་བདག་གྱི་སྱེམས་ཚོར་། དྱེ་བཞྱིན་སྔྩོན་འགྩོག་སྨན་བཅྩོས་སྩོགས་ལའང་འཐུས་ཤྩོར་དུས་འགངས་འགྲྩོ་ཉྱེན་ཆྱེ།
དྱེའྱི་རྱེན་གྱིས་བྩོད་པའྱི་སྱི་ཚོགས་ནང་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་ཆྱེ་རུང་འགྲྩོ་ཉྱེན་ཡྩོད་པས་ཚང་མས་ནད་པ་དང་
འབྲྱེལ་ཡྩོད་ལས་མྱི་རྣམས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་མ་གནང་བར་སྩོ་སྩོའ ་ི ངྩོས་ནས་གང་ཐུབ་སྔྩོན་འགྩོག་གྱི་ཐབས་ལམ་
བསྟན་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ་བ་དྱེ་དྩོན་མྱི་མང་ལ་འབྩོད་སྐུལ་ནན་པྩོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
འདྱི་དག་དང་བཅས་གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒྲགས་ཐྱེངས་༡༢ པ་དྱེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། ལན་རྒྱས་ཚང་མ་ཐུགས་ལག་གནང་དགྩོས།།
གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྩོག་གཟྱིགས་ཐུབ།
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1586433098185645&ref=watch_permalink
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