ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ ཟླ་༧ ཚེས་༠༢ 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་བཞྱི་པ།
གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་མཁན་ཕྱི་ལུགས་སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་དང་སྨན་པ་ཚེ་རྱིང་མཚམས་གཅྩོད་ཡྱིན།
གསལ་བསྒྲགས་ནང་དྩོན་དྩོན་ཚན་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། ཐུགས་སྣང་ལམ་
སྟྩོན་བཅས།

དང་པོ། འཛམ་གྱིང་སྱི་ཡོངས་ནང་ད་ལྟའྱི་གནས་སངས།
ཁོན་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཕོག་པ་གྲངས། ༡༠༣༥༧༦༦༢

༼ས་ཡ་བཅུ་དང་སུམ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་བདུན་སྟྩོང་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རྱེ་གཉྱིས།༽

ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བའྱི་གྲངས། ༥༠༨༠༥༥ ༼ལྔ་འབུམ་ཁྱི་མྱེད་བརྒྱད་སྟྩོང་བརྒྱ་མྱེད་ལྔ་བཅུ་ང་ལྔ་།༽
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ།

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 Last update: 1 July 2020, 05:30 GMT+5:30

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། ༦༠༤༦༤༡

༼དྲུག་འབུམ་ཁྱི་མྟེད་བཞྱི་སོང་དྲུག་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྟེ་གཅྱིག༽

དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ་གྲངས།༣༥༩༨༦༠ ༼གསུམ་འབུམ་ལྔ་ཁྱི་དགུ་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ།༽
ནད་པ་འདས་གྲོངས་སོང་བ་གྲངས། ༡༧༨༣༤ ༼ཆྱིག་ཁྱི་བདུན་སྟྩོང་བརྒྱད་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་སྩོ་བཞྱི།༽
ད་ལྟ་ནད་མཉར་བཞྱིན་པ་གྲངས། ༢༢༦༩༤༧ ༼ཉྱིས་འབུམ་ཉྱི་ཁྱི་དྲུག་སོང་དགུ་བརྒྱ་བཞྱི་བཅུ་ཞྟེ་བདུན།༽
མངའ་སྟེ་གྲངས་ཇྱི་ཙམ་ལ་ཁབ་གདལ་སོང་བའྱི་གྲངས། ༣༥ ༼སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་༽
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://www.mohfw.gov.in/ as on : 02 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)
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བོད་མྱི་འདུས་སོད་ཆྟེ་སའྱི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གནས་སངས་ཞུ་ན།
ཧྱི་མཱ་ཅལ། ༣༥༥

(Himachal - Total Cases - 979, Death- 10, Recovered-614, Active-355)

ལྱི་ལྱི།༢༧༠༠༧ ལོ་ཕོགས་ཀར་ཎ་ཊ་ཀ ༨༡༩༨ ཨྩོ་ཌྱི་ཤ། ༡༩༣༨ ལ་དྭགས། ༢༩༥ བཅས་རྒྱ་གར་ནང་ཚབས་ཆྟེ་ཤོས་
༡། མཱ་ཧཱ་རས་ཏྲ་ - ༧༩༠༩༡ ༢། ལྱི་ལྱི།༢༧༠༠༧ ཏ་མྱིལ་ནཱ་ཌུ། - ༣༩༨༥༩ ༤། གུ་ཇྱི་ར་ཏྱི།-༧༣༣༥ 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 as on : 02 July 2020, 08:00 IST (GMT+5:30)

ནད་གཞྱི་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་མྱི་གྲངས། རྒྱ་གར་ནང་ཁྩོན་མྱི་གྲངས་༩༠༥༦༡༧༣༼ས་ཡ་དགུ་དང་ལྔ་ཁྱི་དྲུག་སྟྩོང་བརྒྱ་དང་བདུན་བཅུ་
དྩོན་གསུམ། 9056173 TOTAL SAMPLES TESTED UP TO JULY 01, 2020༽ ལ་ད་བར་ནད་གཞྱི་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་ཟྱིན།

འདྱི་ཟླའྱི་ཚེས་

༡ ཉྱིན་ཁྩོན་མྱི་གྲངས་༢༢༩༥༨༨༼ཉྱིས་འབུམ་ཉྱིས་ཁྱི་དགུ་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་བརྒྱད། 229588 SAMPLES TESTED ON JULY 01,
2020༽

བརྟག་དཔྱད་བས་པ། https://www.icmr.gov.in/ རྒྱ་གར་ནང་ཁྩོན་གཞུང་དང་སྱེར་གྱྱི་བརྟག་དཔྱད་ཁང་བསྩོམས་

གྲངས་༡༠༦༥ ཡྩོད་འདུག https://www.icmr.gov.in/pdf/covid/labs/COVID_Testing_Labs_01072020.pdf
༢།༢ བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྩོད་པ་མྱི་གྲངས། ༡༤༠༨༦ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༤༦༥༦ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༣༠ ད་ལྟ་ནད་མནར་
བཞྱིན་པ་མྱི་གྲངས། ༩༤༠༠ ཁོན་ནད་པ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གྲངས།༢༣༣༢༢༧ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://covidnepal.org/ As on 02nd July 2020, 10.00 am

༢།༣ འབྲུག་ནང་གྱི་ཡུལ་མྱིའྱི་གནས་སྟངས།
ཁོན་ནད་གཞྱི་རད་ཆྩོད་པ་མྱི་གྲངས། ༧༧ དྲག་བསྟེད་བྱུང་བ། ༤༨ འདས་གྲོངས་སོང་བ། ༠ ད་ལྟ་མནར་བཞྱིན་པ་ནད་
པའྱི་གྲངས། ༢༩ བཅས་ཀྱི་གནས་སངས།
གནས་ཚུལ་ཁུངས་བཅྩོལ། https://www.gov.bt/covid19/ As on 02nd July 2020, 10.00 am

༢།༤ བཙན་བྩོལ་བྩོད་མྱིའྱི་ནང་གནས་སྟངས།
བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཏུ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་ར་འཕྲྩོད་བྱུང་བ་མྱི་གྲངས་༡༡ བྱུང་།
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དྱེ་ཡང་མྩོན་གྩོ་འདྩོད་རྒུ་གྱིང་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གྲངས་༨ ༼བུད་མྱེད་རང་ལྩོ་༡༧ རང་ལྩོ་༨༣ སྱེས་པ་རང་ལྩོ་༢༧ རང་
ལྩོ་༣༧ རང་ལྩོ་༢༦ རང་ལྩོ་༥༡ རང་ལྩོ་༢༦ རང་ལྩོ་༡༢༽ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རད་གཅྩོད་བྱུང་འདུག་ཅྱིང་ཁྩོང་རྣམས་ད་
ཆ་ཀཱར་ཝཱར་ཀྩོ་ཝྱིཌ་སྨན་ཁང་ནང་ཡྩོད་འདུག སྱེལ་ཀྩོབ་གཞྱིས་ཆགས་ནས་གྲངས་༡༼སྱེས་པ་རང་ལྩོ་༤༡༽ ནད་པ་ཁྩོང་
ལ་དམྱིགས་བསལ་ནད་རྟགས་མྱེད་ཅྱིང་ད་ཆ་ཀྩོ་ཝྱིཌ་སྨན་ཁང་ནང་ཡྩོད་པ། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྱི་ལྱི་ནས་གྲངས་༢ ༼བུད་
མྱེད་རང་ལྩོ་༣༤ རང་ལྩོ་༢༤༽ ཁྩོང་གཉྱིས་ལ་ཁ་ཟས་བྲྩོ་བ་དང་དྱི་མ་ཁ་བ། ཚ་བ་ཅུང་འཕར་བ་སྩོགས་ནད་རྟགས་ཅུང་
མངྩོན། ད་ཆ་ཁང་ཁྱིམ་ཟུར་བཀག་ Home Isolation ཐྩོག་གནས་བཞྱིན་ཡྩོད་པ།
ད་བར་ཁྩོན་རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་ནང་བྩོད་མྱི་གྲངས་༥༣ ལ་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་ར་ཕྲྩོད་བྱུང་ཞྱིང་མྱི་གྲངས་༢ ཚེ་འདས་སྩོང་
ཡྩོད་པ་དང་། མྱི་གྲངས་༢༥ དག་བསྱེད་བྱུང་ཡྩོད་པ་དང་། ད་ཆ་མྱི་གྲངས་༢༦ ནད་མནར་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྟངས་ཞུ།
ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པའྱི་མྱི་རྣམས་ལ་ས་གནས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ཚོགས་ཆུང་དང་དྱེ་བཞྱིན་འདྱི་ག་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི ་
སྱེམས་ཁམས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ཚན་པ་ནས་གནས་སྟངས་སྩོགས་ཞལ་པར་བརྒྱུད་རྒྱུད་ལྩོན་འབྲྱེལ་བ་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད།
ཕྱི་རྒྱལ་གནས་བཞུགས་བྩོད་མྱིའྱི་གནས་སྟངས།
འདས་པའྱི་བདུན་ཕྲག་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་དྩོན་གཅྩོད་ལས་ཁང་ནས་དྱེ་གའྱི་ས་ཁུལ་དུ་བྩོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པའྱི་མྱིང་ཐྩོ་
དམྱིགས་བསལ་འབྩོར་མྱེད་པས་ད་ལྟའྱི་ཆར་བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་རྒྱའྱི་ཐྩོག་གསལ་བའྱི་གྲངས་ཐྩོ་དྱེ་རང་ཡྱིན་ཞྱེས་
ཞུ།
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་ད་རྒྱ། https://tibet.net/covid-19/
བྩོད་མྱིའྱི་སྒྲྱིག་འཛུགས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ད་རྒྱ https://tibetanhealth.org/

གསུམ་པ། ལས་དྩོན་ཚོགས་ཆུང་གྱི་གྲུབ་ཐྩོན།
འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་གྱི་གྲངས་ཐོ།
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་༣༤ དང་བལ་ཡུལ་ནང་གྱི་ས་གནས་གྲངས་༤ ནང་ཁོན་བོད་མྱི་གྲངས་༡༠༡༧ ཏྟེ་མྱི་གྲངས་༦༣༡ རང་
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ཁྱིམ་དུ་ཟུར་བཀག་ངང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པ་དང་མྱི་གྲངས་༣༨༦ བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་ནས་མཐུན་རྟེན་སྦྱར་བའྱི་ཟུར་
བཀག་ཁང་པའྱི་ནང་གནས་བཞྱིན་ཡོད་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ། དྟེའྱི་ནང་ནས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་མྱི་གྲངས་༤༤ ཡོད་འདུག
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་ཐོ ག་བདུན་
ཕག་འདྱིའྱི་ནང་མྱི་གྲངས་༡༧༧༣ ལ་ནད་རྟགས་ཡོད་མྟེད་ཚོགས་སྟེ་སོ་སོ་སྟེ་བོད་མྱིའྱི་སྱིག་འཛུགས་གྱི་ལས་ཁུངས་སོ་
སོ་དང་། དྟེ་བཞྱིན་གངས་སྱིད་དཔྟེ་མཛོད་ཁང་དང་། བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་། གནས་ཆུང་དང་དགའ་གདོང་གྲྭ་ཚང་སོགས་
ཚོགས་སྟེ་སོ་སོའ ་ི ལས་བྱྟེད་ཀྱིས་འགན་འཁྟེར་བའྱི་ཐོག་ཚ་བ་ཡོད་མྟེད་སོགས་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཞྱིང་དམྱིགས་བསལ་
ནད་རྟགས་ཐོན་པ་བྱུང་མྟེད།
བདུན་ཕྲག་འདྱིའྱི་ནང་རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་གྲངས་༣༥ ཁྩོན་མྱི་གྲངས་༦༨༩༡ ལ་ (ལྩོ་ན་༦༠ ཡན་མྱི་གྲངས་ ༥༡༧༤ ཉྱེན་ཚབས་ཆྱེ་བ་མྱི་གྲངས་ - ༡༧༡༧) ཞལ་པར་བརྒྱུད་ནད་རྟགས་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་
ཡྩོད། དྱེ་བཞྱིན་བྩོད་མྱི་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲངས་ཐྩོ་དང་ཡྱིག་ཆ་ཁག་བཅས་མཁྩོ་སྒྲུབ་གནང་བཞྱིན་ཡྩོད།
གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་དང་འབྟེལ་བ།
རྒྱ་གར་ནང་གྱི་ས་གནས་ཁག་༢༣ ནང་གྱི་འགོག་དབྱྟེ་ཟུར་འཇོག་ཁང་དུ་གནས་བཞུགས་བོད་མྱི་གྲངས་༡༡༠༤ དང་ས་
གནས་ཁག་༣༩ ནང་ལོ་ན་༦༥ ཡན་བོད་མྱི་གྲངས་༧༣༩༠ ལ་ད་བར་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་རྱིན་མྟེད་
ཐོག་བགོ་འགྲྟེམས་གནང་ཟྱིན་འདུག བལ་ཡུལ་ཁུལ་དུ་གྲངས་༡༢༠༠ བདུན་ཕག་འདྱིའྱི་ནང་ཨ་རྱི་ཁུལ་དུ་སྨན་ཐུམ་གྲངས་
༢༥༢ གཞན་ཡང་འཕོད་ལས་པ་དང་དངས་ཞབས་གྲངས་༡༢༥ བླ་གཉན་ནད་གཞྱི་ཡོད་པ་མྱི་གྲངས་༤༢ བཅས་ཁོན་ད་
བར་མྱི་གྲངས་༡༠༣༩༡ ལ་གསོ་རྱིག་ལུས་སྟེམས་ནུས་གསོའ ་ི སྨན་འགྲྟེམས་སྟེལ་ཞུས་ཟྱིན།
ས་གནས་ལ་ནད་ཡམས་སོན་འགོག་ཆྟེད་ལས་དོན་སྟེལ་བ།
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 འདྱི་ག་དབུས་ལས་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་འཛོམས་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་༥༥ ལ་
རྩོང་གྱི་སྨན་ཁང་གྱྱི་མཐུན་འགྱུར་འྩོག་ནད་གཞྱི་ཡྩོད་མྱེད་བརྟག་དཔྱད་བས་པས་མྱི་གྲངས་༥༥ སུ་ལའང་ནད་གཞྱི་
ཕྩོག་མྱེད་པ་ར་འཕྲྩོད་བྱུང་ཡྩོད།
 སྱེམས་ཁམས་འཕྲྩོད་བསྟྱེན་དང་འབྲྱེལ་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་གྲངས་༣༠ ནང་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་དུ་བཞུགས་
མཁན་མྱི་གྲངས་༡༢༣༠ ལས་མྱི་གྲངས་༡༠༧༠ ལ་ཁ་པར་ཐྩོག་འབྲྱེལ་བ་གནང་ནས་གནས་སྟངས་རྒྱུད་ལྩོན་དང་
སྩོབ་གསྩོ་ལམ་སྟྩོན་གནང་ཡྩོད།

བཞྱི་པ། ཐུགས་སྣང་ལམ་སྟྩོན།
 སྨན་པ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ནས་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་དུ་ཉྱིན་གྲངས་༡༤ བཞུགས་དགྩོས་
པའྱི་གལ་གནད་ཐྩོག་ལམ་སྟྩོན་དང་། དྱེ་བཞྱིན་གཉན་རྱིམས་ཀྩོ་ཝྱིཌ་༡༩ ནད་གཞྱིའྱི་ངྩོ་བྩོ་ཐྩོག་ལམ་སྟྩོན་གསུང་
བཤད་གནང་།

 རྒྱ་གར་དབུས་ནང་སྱིད་ལས་ཁུངས་ནས་སྩོ་རྒྱ་རྱིམ་པ་གཉྱིས་པ་ཕྱེ་བའྱི་བཀྩོད་ཁབ་གཤམ་གསལ་ད་ཐག་ཐྩོག་
གཟྱིགས་གནང་ཡྩོང་བ་ཞུ། https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159344900651307401.pdf
 ད་ཆ་འཛིན་རྱིམ་བཅུ་པ་དང་བཅུ་གཉྱིས་སྩོབ་མ་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལྩོག་བྱེད་བཞྱིན་ཡྩོད་པས་རྡ་ས་ཁུལ་དུ་ཆ་
བཞག་ན་སྱེ་ལུ་ཀུའྱི་སྩོབ་མ་གྲངས་༢༧ རྡ་སར་འབྩོར་ཡྩོད་པ་རྣམས་ད་ཆ་ཤྱེས་རབ་དགའ་ཚལ་སྩོབ་གྱིང་དུ་
འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཏུ་བཞག་ཡྩོད་ཅྱིང་། དྱེ་བཞྱིན་བྩོད་མྱིའྱི་གཞྱིས་ཆགས་ཁག་ཏུའང་སྩོབ་ཕྲུག་ཕྱིར་ལྩོག་
བྱེད་མཁན་རྣམས་འགྩོག་དབྱེ་ཟུར་འཇྩོག་ཁང་དུ་ངྱེས་པར་འཇྩོག་དགྩོས་པའྱི་འབྩོད་སྐུལ་ཞུ།
 ཕྱི་ཟླ་༧ པ་འདྱི་ནས་དབར་ཁ་ཆར་གྱྱི་དུས་འགྩོ་འཛུག་གྱི་ཡྩོད་པས་གནམ་གཤྱིས་ཚ་གྲང་འགྱུར་ལྩོག་གྱི་དུས་དང་
ལྷག་པར་རྒྱ་གར་ནང་ཆར་དུས་རྱེན་པས་རྒྱལ་ས་ཆྱེ་ཁག་ལྱི་ལྱི་ལྟ་བུར་དུག་སྦྲང་གྱི་གཉན་རྱིམས་ Dengue,
Chikungunya ལ་སྩོགས་པའྱི་ནད་གཞྱི་ཕྩོག་ཉྱེན་།ཤྱིན་ཏུ་ཆྱེ་ལ་ནད་གཞྱི་དྱེ་དག་གྱི་ནད་རྟགས་ཕལ་ཆྱེ་བ་ད་ལྟའྱི་
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གཉན་རྱིམས་ཀྩོ་ཝྱིཌ་༡༩ དང་འད་བས་མྱི་མང་ནས་ནད་གཞྱི་དྱེ་དག་སྩོན་འགྩོག་ཐུབ་རྒྱུའྱི་འབད་བརྩོན་དང་ཡྱིད་
གཟབ་གནང་རྒྱུ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆྱེ།།
 ཉྱེ་སྩོན་ཧྩོན་སུར་གཞྱིས་ཆགས་ཀྱི་ཕན་བདྱེ་སྨན་ཁང་དུ་དྱེ་གའྱི་སྨན་ཞབས་གསུམ་ལ་ Swap sample collection
སྩོང་བརྡར་སྤྲད་ནས་ད་ཆ་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞྱིན་ཡྩོད་པ་དང་། རྡ་ས་ཁུལ་དུའང་བདྱེ་ལྱེགས་སྨན་ཁང་གྱི་སྨན་པ་
གསུམ་ལ་སྩོང་བརྡར་སྤྲྩོད་པའྱི་ཐྩོག་འདྱི་གའྱི་ས་གནས་སུ་གང་མགྱྩོགས་ Swab sample collection སྩོ་འཛུག་
བ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྱེ་བཞྱིན་བྩོད་མྱིའྱི་འདུས་སྩོད་ཆྱེ་ཁག་གཞན་ལའང་དྱེ་ལྟར་ཡྩོང་མྱིན་དབུས་ནས་ལམ་སྟྩོན་གནང་
བ་བཞྱིན་ས་གནས་ཁག་ཏུ་འབད་བརྩོན་བ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཚུལ་ཞུ།
 མཐའ་དྩོན་མྱི་མང་ལ་ཞུ་རྒྱུར། ནད་པར་མཐྩོང་ཆུང་དབྱེ་འབྱེད་མ་གནང་། ནད་གཞྱི་སྩོན་འགྩོག་དང་ཁབ་གདལ་
བཀག་འགྩོག་ལ་གདྩོང་ལྱེན་གནང་ཅྱེས་ཞུ་བ་དང་སྦྲགས་གསར་འགྩོད་ཐྱེངས་བཅུ་བཞྱི་པ་དྱེ་མཇུག་སྒྲྱིལ་རྒྱུ་ཡྱིན།
ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ། ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཐུགས་ལྕག་གནང་དགྩོས།།
གསར་འགྩོད་གསལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཆ་ཚང་གཤམ་གྱྱི་ངྩོ་དྱེབ་ཐད་གཏྩོང་དང་ Youtube ཐྩོག་གཟྱིགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡྩོད།
https://www.facebook.com/CTATIBETTV/videos/4178714118835821
https://www.youtube.com/watch?v=tH05sW4kH8A
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