ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༦ ཚེས་༡༡ 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་གཅྱིག་པ།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུང་དྲུང་ཚེ་རྱིང་གཡུ་སྒྲྲོན་ལགས་དང་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་
གཅྲོད་ཡྱིན།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུའྱི་ནང་དྲོན་དང་པྲོ་འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡྲོངས་ནང་གནས་སངས། གཉྱིས་པ། བྟེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་
གསུམ་གཙོས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སངས། གསུམ་པ། ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན། བཞྱི་པ། ལམ་སྲོན་ཁག ལྔ་
པ།ཐུགས་སྣང་རྟེ་སྐུལ་བཅས་ཡྱིན།།

དང་པོ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས། ༧༡༤༥༥༣༩
ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༤༠༨༠༢༥

༼ས་ཡ་བདུན་དང་ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ལྔ་སྲོང་ལྔ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྲོ་དགུ༽

༼བཞྱི་འབུམ་ཁྱི་མྟེད་བརྒྱད་བསྲོང་བརྒྱ་མྟེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་།༽

ཁོན་རྒྱལ་ཁབ་ས་ཁུལ་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བ། ༢༡༦ ༼ཉྱི་བརྒྱ་བཅུ་དྲུག༽
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ།

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Last update: 10 June 2020, 05:30 GMT+5:30

གཉྱིས་པ། བྟེ་བྲག་རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སངས།
༢།༡ རྒྱ་གར་ནང་གྱི་གནས་སངས།
ད་ལྟ་ནད་མཉར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༡༣༧༤༤༨༼ཆྱིག་འབུམ་སུམ་ཁྱི་བདུན་སོང་བཞྱི་བརྒྱ་ཞྟེ་བརྒྱད།༽

(བདུན་སྔ་མ།༡༠༦༧༣༧)

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༨༡༠༢ ༼བརྒྱད་སྲོད་ཆྱིག་བརྒྱ་གཉྱིས།༽ ༼བདུན་སྔ་མ། ༦༠༧༥༽
དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༡༤༡༠༢༨༼ཆྱིག་འབུམ་བཞྱི་ཁྱི་ཆྱིག་སྲོང་བརྒྱ་མྟེད་ཉྱི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད།༽༼བདུན་སྔ་མ་༡༠༤༡༠༦༽

1

མངའ་སྟེ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་གྲངས། ༣༦ ༼སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག༽
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mohfw.gov.in/ as on: 11 June 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

བོད་མྱི་འདུ་སོད་ཆྟེ་སའྱི་མངལ་ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཞུ་ན།
ཧྱི་མཱ་ཅལ།༡༩༡ (Himachal - Total Cases - 451, Death- 6, Recoverd-254, Active-191)
ལྱི་ལྱི། ༡༩༥༨༡ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༣༡༡༠ ཨྲོ་ཌྱི་ཤ། ༩༥༩ ལ་དྭགས། ༦༢ བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་ཤོས་
མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༤༦༠༨༦ ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༡༧༡༨༢ གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི།-༥༤༣༩ ད་ལྟ་ནད་གཞྱི་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་ཞྱིང་ནད་མནར་
བཞྱིན་པའྱི་གྲངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.mygov.in/corona-data/covid19-statewise-status

ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་མྱི་གྲངས།

SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing Status (28/05/2020 9:00 AM IST)

རྒྱ་གར་ནང་ཁྲོན་མྱི་གྲངས་༥༢༡༣༡༤༠༼ས་ཡ་ལྔ་དང་ཉྱིས་འབུམ་ཆྱིག་ཁྱི་སུམ་སྲོང་ཆྱིག་རྒྱ་བཞྱི་བཅུ།༽ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་
དཔྱད་ཟྱིན། འདས་པའྱི་ཆུ་ཚོད་༢༤ ནང་མྱི་གྲངས་༡༥༡༨༠༨༼ཆྱིག་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་ཆྱིག་སྲོང་བརྒྱད་བརྒྱ་བརྒྱད།༽ བརྟག་དཔྱད་བས་པ།
https://www.icmr.gov.in/

རྒྱ་གར་ནང་ཁྲོན་གཞུང་དང་སྟེར་གྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བསྲོམས་གྲངས་༨༣༧ ཡྲོད་འདུག

https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_27052020.pdf

༢།༢ བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གྲངས། ༤༣༦༤དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༦༧༤ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༡༥ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༣༦༧༥ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གྲངས། ༡༡༠༧༤༤ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://covidnepal.org/ As on 11th June 2020, 2.30 pm

༢།༣ འབྲུག་ནང་གྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རྩད་ཆྲོད་པ་མྱི་གྲངས། ༦༢ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༡༨ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠ ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གྲངས། ༤༤ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྲོལ། https://www.gov.bt/covid19/ As on 11th June 2020, 2.30 pm

༢།༤ བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སངས།
2

བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་བང་ཕྲོགས་ཧྱི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྟེའྱི་ཌལ་ཧྲོར་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ནས་ནས་སྟེས་པ་རང་
ལྲོ་༤༧ དྱི་ལྱི་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༤༣ ལ་དྭགས་ནས་སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༦༨ སྟེས་པ་རང་ལྲོ་༥༢ སྲོབ་ཕྲུག་བུ་མྲོ་རང་ལྲོ་༡༩
སྲོན་པ་བཅས་ཁྲོན་བྲོད་མྱི་གྲངས་༥ ལ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་པ་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་འདུག དྟེའྱི་ཐྲོག་ས་གནས་འགྲོ་འཛིན་དང་ས་
གནས་གསྲོ་རྱིག་སྨན་པ་(བྲོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་)དང་། དྟེ་བཞྱིན་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ནས་འབྲྟེལ་
བ་གནང་བཞྱིན་ད་ལྟའྱི་ཆར་བྲོད་མྱི་བཞྱི་ཀར་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་བ་ལས་ཚ་བ་འཕར་བ་ལ་སྲོགས་པའྱི་ནད་
རྟགས་གང་ཡང་མངྲོན་གསལ་མྟེད་པ་གཟུགས་གཞྱི་བདྟེ་ཐང་ངང་གནས་ཡྲོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ།
ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྲོད་མྱིའྱི་གནས་སངས།
ད་ཆ་ཨ་རྱི་དང་ཡུ་རྲོབ་ཁུལ་དུ་ནད་ཡམས་འདྱིའྱི་གནས་སངས་ཇྟེ་ལྟེགས་ཏུ་འགྲྲོ་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་ཕྱི་
རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྲོད་མྱིའྱི་ནང་ནས་ནད་ཕྲོག་པ་གསར་པ་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་མྟེད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ།
བཙན་བྲོལ་བྲོད་མྱིའྱི་ཕྲོད་ནད་པའྱི་གྲངས་དང་དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ་སྲོགས་གཞུང་འབྲྟེལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྲོག་གཟྱིགས་གནང་ཡྲོང་བ་
ཞུ།
བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་དྲ་རྒྱ། https://tibet.net/covid-19/
བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲ་རྒྱ https://tibetanhealth.org/

གསུམ་པ། ལས་དྲོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྲོན།
ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་གྱི་གནས་སངས།
ད་ལྟའྱི་ཆར་རྒྱ་གར་ནང་ས་གནས་གྲངས་༣༡ བལ་ཡུལ་ནང་ས་གནས་གྲངས་༡ བཅས་བོད་མྱིའྱི་འདུ་སོད་ས་གནས་
གྲངས་༣༢ ནང་ཁོན་མྱི་གྲངས་༡༠༡༡ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༥༩༡ རང་ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་
༤༢༠ 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་གྲངས་༦༥ འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་བཞུགས་ཡོད།
དབུས་དང་ས་གནས་སུ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་ཞྱིབ་ལས་རྱིམ།
བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་འཕོད་བསྟེན་སྨན་ཞབས་པ་དམྱིགས་བཀར་བསོད་མྱི་དགོས་པར་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོའ ་ི འགོ་འཛིན་དང་
འབྟེལ་ཡོད་ལ་བསོ་མངགས་ཀྱིས་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོའ ་ི ནང་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་བ་ལས་གངས་སྱིད་ཁུལ་
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གྱི་ལས་བྱྟེད་དང་ཉྟེ་འགྲམ་བོད་མྱི་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་གྱི་ལས་བྱྟེད། རྡ་ས་མྟེག་ལོར་ཁུལ་བཅས་ཁོན་བདུན་ཕག་
འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༢༢༧༡ ཚ་བ་འཕར་གྱི་ཡོད་མྟེད་སོགས་བརྟག་ཞྱིབ་བྱས་པས་ནད་རྟགས་མངོན་ཚུལ་བྱུང་བ་དམྱིགས་
བསལ་ཐོན་མྱིན་འདུག ཟླ་འདྱིའྱི་ཚེས་༦ ནས་ས་གནས་ཁག་ལ་སྨན་ཞབས་པས་ཁྱིམ་ཚང་གྱི་སྲོ་ཁར་བསྲོད་མྱི་དགྲོས་
པར་སྨན་ཞབས་པས་ནད་གཞྱི་འགྲོས་ཉྟེན་ཆྟེ་བ་རྒས་འཁྲོགས་དང་སྟེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་ཡྲོད་པ་སྲོགས་ལ་ཁ་པར་
ཐྲོག་འབྲྟེལ་བ་གནང་ནས་བརྟག་ཞྱིབ་བྟེད་བཞྱིན་ཡྲོད། ཆབས་ཅྱིག་ས་གནས་སུ་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིག་ཆ་མཁྲོ་
སྒྲུབ་སྲོགས་ Passive surveillance གནང་བཞྱིན་ཡྲོད།
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་༧༠༠ དང་ས་
གནས་ཁག་༡༥ ནང་ལོ་ན་༦༥ ཡན་བོད་མྱི་གྲངས་༡༨༠༥ ལ་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་རྱིན་མྟེད་ཐོག་བགོ་
འགྲྟེམས་གནང་ཟྱིན་འདུག
ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་ཆྟེད་ལས་དོན་སྟེལ་བ།
 འདྱི་ནས་ལམ་སྲོན་གནང་བ་བཞྱིན་བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་སྲོ་སྲོའ ་ི རྲོང་དྟེ་ཚོན་མདྲོག་དམར་རྟགས་ཅན་ནང་
ཚུད་པ་རྣམས་ནས་བདུན་རྟེའྱི་ནང་གཞྱིས་ཆགས་ཕྱི་ནང་དང་མྱི་མང་འདུ་འཛོམས་ཆྟེ་སར་དུག་སྟེལ་གནང་བཞྱིན་
ཡྲོད་པས་འདས་པའྱི་བདུན་ཕག་ནང་གཞྱིས་ཆགས་༡༦ ནས་དུག་སྟེལ་གནང་འདུག་པ་ས་གནས་ནས་གནས་
ཚུལ་པར་བཅས་འབྲོར་ཡྲོད།
 བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་མྱི་འབྲོར་བ་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་དུ་བཞུགས་མཁན་མྱི་གྲངས་༡༡ ལ་
མངའ་གཞུང་ནས་ནད་གཞྱི་ཡྲོད་མྟེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་མྱི་གྲངས་༡༡ སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་མྟེད་པ་ར་
འཕྲོད་བྱུང་ཡྲོད།
 སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་འབྲྟེལ་འདྱི་གའྱི་ཚན་པས་ས་གནས་གྲངས་༢༨ ནང་གྱི་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཏུ་
གནས་བཞུགས་མྱི་གྲངས་༡༡༧༤ ལས་མྱི་གྲངས་༡༠༦༢ ལ་ད་བར་སྟེམས་ཁམས་དཀའ་ངལ་དངའབྲྟེལ་བའྱི་
འབྲྟེལ་འདྲྱིས་གནང་ཡྲོད་པ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་ནད་གཞྱི་ཕྲོག་པ་རྩད་གཅྲོད་བྱུང་བ་བྲོད་མྱི་གྲངས་༨ ལ་ཁ་པར་ཐྲོག་
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འབྲྟེལ་བ་གནང་ནས་གནས་སངས་དང་དཀའ་ངལ་གདྲོང་ལྟེན་བྟེད་ཕྲོགས་ཐྲོག་སྲོབ་གསྲོ་ལམ་སྲོན་གནང་ཡྲོད།
བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་སྟེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆྟེད་ལས་ Jacquie Kitty ནས་ས་གནས་ཆྟེད་ལས་པ་གཞན་
རྣམས་ལ་ཉམས་མྲོང་དང་ལྟེགས་ཆ་སྟེལ་རྟེས་ཀྱིས་ཟབ་སྲོང་གནང་ཡྲོད།
 ༢༠༢༠ ཟླ་༥ ཚེས་༡༨ ནད་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་འབྲྟེལ་ཡྲོད་ཚན་པས་དྲ་ཐྲོག་ཟབ་སྲོང་གནང་བ་ལས་ད་
བར་ས་གནས་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ཆྟེ་བ་༧ དང་ཆུང་བ་༡༣ ནང་ཡྲོད་པའྱི་སྨན་པ་དང་། སྨན་ཞབས། འཕྲོད་
ལས་པ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྲོང་རྱིམ་པ་དང་པྲོ་དང་གཉྱིས་པ་གཉྱིས་གནང་ཟྱིན་པ་དང་དྟེ་བཞྱིན་བྲོད་ཀྱི་གསྲོ་བ་རྱིག་
པའྱི་ལྷན་ཚོགས་འྲོག་དྟེབ་སྟེལ་ཡྲོད་པའྱི་གསྲོ་རྱིག་སྨན་པ་རྣམས་ལའང་དྲ་ཐྲོག་ཟབ་སྲོང་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྲོད།
ཟབ་སྲོང་རྱིམ་པ་གསུམ་པ་དྟེ་བདུན་ཕག་རྟེས་མའྱི་ནང་གནང་རྒྱུ།
དྲ་ཐྲོག་ཟབ་སྲོང་གྱི་ཁ་བང་། Youtube - CTA Health
https://www.youtube.com/playlist?list=PLitRakZdZP_tjOpr_AN5gsuwITilbRM9C
https://www.youtube.com/watch?v=DibzmRMqZI8&list=PLitRakZdZP_teLSyJYOHitOkOoOblLVN

བཞྱི་པ། གནས་ཡུལ་གཞུང་གྱི་གལ་ཆྟེའྱི་བཀྲོད་ཁབ་ལམ་སྲོན་ཁག
https://www.mohfw.gov.in/pdf/1SoPstobefollowedinOffices.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/2SoPstobefollowedinReligiousPlaces.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/3SoPstobefollowedinRestaurants.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/5SoPstobefollowedinHotelsandotherunits.pdf
https://www.mohfw.gov.in/pdf/4SoPstobefollowedinShoppingMalls.pdf

གྲོང་གསལ་ལམ་སྲོན་གྱི་དྲོན་གནད་རྣམས་བྲོད་བསྒྱུར་བྟེད་ནས་འཕྲོད་བསྟེན་གྱི་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྲོག་སྟེལ་རྒྱུ་ཡྱིན།

ལྔ་པ། ཐུགས་སྣང་།
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 བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ནས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཕྲོག་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཚབས་ཆྟེ་བ་ལྲོ་ན་བགྲྟེས་པ་དང་ནད་གཞྱི་ལྱི་རྱིགས་ཡྲོད་
པ་རྣམས་ལ་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསྲོའ ་ི སྨན་ལམ་སྲོན་མཉམ་སར་རྱིན་མྟེད་ཐྲོག་ཕུལ་བཞྱིན་ཡྲོད་ཀང་བྲོད་མྱི་ཁག་
ཅྱིག་ལྲོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་བགྲྟེས་པ་དང་ཡང་ཁག་ཅྱིག་དྟེ་སྔྲོན་ནས་སྨན་བསྟེན་བཞྱིན་ཡྲོད་པས་ད་ལྟའྱི་ལུས་སྟེམས་ནུས་
གསྲོའ ་ི སྨན་དྟེ་བསྟེན་སངས་མ་ཤྟེས་པའྱི་གནས་སངས་དང་། དྟེ་བཞྱིན་བྲོད་མྱི་ལྲོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་བགྲྟེས་པ་ཁག་ཅྱིག་ལ་
སྨན་དྟེ་བསྟེན་དགྲོས་བྱུང་ཚེ་ངྟེས་པར་དུ་ས་གནས་སུ་བྲོད་ཀྱི་བྲོད་ཀྱི་སྨན་རྩྱིས་ཁང་གྱི་ཡན་ལག་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་
པ་དང་། ཡང་ན་སྟེར་གྱི་གསྲོ་རྱིག་སྨན་པ། གཞན་ཡང་བྲོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ཀྱི་ཛ་དྲག་འབྲྟེལ་མཐུད་ཁ་པར་
ཨང་གྲངས་ Help Line ཐྲོག་འབྲྟེལ་བ་དང་ལམ་སྲོན་ཞུས་ནས་སྨན་རྣམས་བསྟེན་དགྲོས་པའྱི་འབྲོད་སྐུལ་ཞུ།
 བྲོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ལ་འགྲོག་དབྟེ་ཟུར་འཇྲོག་ཁང་གྲ་སྒྲྱིག་གནང་ཡྲོད་ས་གནས་མང་ཆྟེ་བས་ཐུགས་
འགན་ཆྟེན་པྲོ་བཞྟེས་ནས་ལས་དྲོན་ཧུར་བསྟེད་གནང་བཞྱིན་འདུག་པར་ས་གནས་རྟེ་གཉྱིས་ནང་ད་དུང་སྣང་མྟེད་
གནང་བཞྱིན་འདུག་པས་ཚང་མས་འབྲྟེལ་ཡྲོད་ས་གནས་ཀྱི་འགྲོ་ལས་ཚང་མས་རང་ཉྱིད་དང་སྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགན་
བཞྟེས་པའྱི་ཐྲོག་ནས་ནད་ཡམས་སྔྲོན་འགྲོག་གྱི་ལས་དྲོན་ཐྲོག་ཧུར་བསྟེད་གནང་དགྲོས་པའྱི་རྟེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྱིན།
 རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་ཉྱིན་རྟེ་ནས་ཉྱིན་རྟེ་ནད་པ་མང་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་པའྱི་སབས་འདྱིར་ང་ཚོ་བོད་མྱི་ཚང་མ་
ཐུགས་གཟབ་གནང་རོགས་གནང་རོགས། ད་བར་དུ་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རྟེད་ད་དུང་ཡྱིན་ཡང་གནང་རོགས།
དམྱིགས་གསལ་གྱི་ལྱི་ལྱི་ཁུལ་དང་དྟེའྱི་བརྒྱུད་ནས་འགྲུལ་བསོད་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་གཟབ་གནང་དགོས་
འདུག ཛ་དྲག་གལ་ཆྟེའྱི་ལས་དོན་གཉྟེར་དགོས་ཡོད་ན་ལས་གཞན་འགྲུལ་བསོད་མ་གནང་རོགས་ཅྟེས་ནན་སྐུལ་
ཞུ་རྒྱུ་དང་།
 རྒྱ་གར་ཞྱིབ་འཇུག་པས་གསུངས་གསལ་ལྟར་རྒྱ་ཆ་ ༨༠% Asymptomatic རྟེད་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་དུས་མྱི་སུ་
ལའང་ནད་འབུ་དྟེ་ཡོད་མྟེད་ཤྟེས་རྟོགས་དཀའ་ལ་ནད་རྟགས་ཀང་ཕྱིར་སོན་གསལ་མྟེད་པས་ནད་གཞྱི་འདྱི་ཁབ་
གདལ་ཤུགས་ཆྟེ་འགྲོ་རྒྱུའྱི་ཉྟེན་ཁ་ཡོད་པས་བོད་མྱི་ཚང་མས་ཡྱིད་གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྟེ།
 སོ་ཕྱི་ལ་ཐོན་མ་ཐག་ཁ་རས་ངྟེས་པར་དུ་གོན་དགོས། ཕག་ཡྱི་རྱི་རྒྱབ་ནས་ཡང་སྟེ་འཁྲུ་དགོས་རྒྱུ་དང་ཆུ་མྟེད་
སར་སྨན་ཆུ་ (Hand sanitizer) ཡྱིས་ཕག་གཙང་མ་བཟོ་དགོས་རྒྱུ། དྟེ་ག་ནང་བཞྱིན་མྱི་དང་མྱིའྱི་དབར་གྱི་
འགངས་ཐག་བཞུགས་དགོས་སོགས་སོན་འགོག་ཐུབ་པ་རྱིགས་དྟེ་དག་ངྟེས་པར་དུ་གནང་རོགས་གནང་།
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མཐའ་དོན་སྱི་ནོར་༸གོང་ས་སབས་མགོན་ཆྟེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་སལ་བརྒྱརྒྱྱ ་བརྟན་པ་དང་། བོད་མྱི་གཞྱིས་བྱྟེས་
མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བ་དྟེ་བཞྱིན་ཝུ་ཧན་ནད་ཡམས་འདྱི་འཛམ་གྱིང་འདྱི་ནས་མྱུར་དུ་གྲོལ་བའྱི་སྨོན་ལམ་བཅས་
ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ།
ཐུགས་རྟེ་ཆྟེ། ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཐུགས་ལག་གནང་དགྲོས།།
གསར་འགྲོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་གཤམ་གསལ་དྲ་རྒྱའྱི་ཐྲོག་གཟྱིགས་ཐུབ།
https://www.youtube.com/watch?v=UQ2XdSgskKo&feature=youtu.be

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