ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་སླར་སོ་འབྱེད་པ། ཟས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་ཚོང་གཉྱེར་ཁང་ཚོས་ཁང་པའི་ནང་དུ་ཟས་ཀི་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་
གནང་ཕོགས་ཆྱེད་དུ་དམིགས་པའི་ཞིབ་བཤྱེར་ཐོ་གཞུང།
ཟ་ཁང་དང་ཟས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་ཚོང་གཉྱེར་ཁང་ཚོས་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གི་ནང་དུ་ཕི་ལོ་ 2020 ལོའི་ཕི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ 30 ནས་འགོ་འཛུགས་ཏྱེ་ཁང་པའི་
ནང་ལོགས་ལ་ཞལ་ལག་ཚོང་གཉྱེར་གནང་ཆོག ཞིབ་གཤྱེར་ཐོ་གཞུང་འདི་མ་ཀོག་སོན་ལ། ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྱེན་དང་སྱེམས་ཁམས་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་
ཁང་ (NYC Department of Health and Mental Hygiene, NYC Health Department) གི་ “Reopening New York City: What
Food Service Establishments Need to Know About Indoor Dining” (ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་སླར་སོ་འབྱེད་པ། ཟས་ཀི་ཞབས་ཞུའི་ཚོང་གཉྱེར་
ཁང་ཚོས་ཁང་པའི་ནང་དུ་གསོལ་ཚིགས་ཕུལ་ཕོགས་སོར་གང་ཤྱེས་དགོས་པ།) ཞྱེས་པའི་ནང་དུ་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེ་ (NYS) ཡི་ལམ་སོན་ཁག་དང་། ཀོ་ལིད་ཊ་19 ཁབ་གདལ་ཇི་ལྟར་སོན་འགོག་བྱེད་དགོས་པ། ཁྱེད་ཀི་ཚོང་ལས་སླར་ཇི་ལྟར་སོ་འབྱེད་དགོས་པ། དྱེ་བཞིན་བརོད་གཞི་གཞན་དག་སོར་གི་གནས་ཚུལ་དྱེ་ལས་
མང་བ་དྱེའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དྱེ་དག་ལ་གཟིགས་རོགས།
ཁ་ཟང་ཁག་གིས་ངྱེས་པར་དུ་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྱེན་གི་སིག་གཞིའ་ི དགོས་མཁོ་ཁག་ལག་བསར་གནང་དགོས། དྱེའི་ནང་དུ་སོའི་ཕི་ལོགས་ལ་ཡོད་པའི་
སོད་སའི་ས་ཆ་ཁག་གི་ནང་དུ་ཁི་དང་མཉམ་དུ་གསོལ་ཚིགས་བཞྱེས་པ་ཡི་འབྱེལ་ཡོད་སིག་གཞི་ཁག་འཚུད་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་བ་ཐོབ་ཆྱེད་དྲ་ཚིགས་
nyc.gov/health སྱེང་དུ་ཕྱེབས་ནས་དབིན་སད་ནང་ “Operating a Restaurant” (ཟ་ཁང་ཞིག་གཉྱེར་བ།) ཞྱེས་པ་དྱེ་འཚོལ་རོགས།
སླར་སོ་མ་འབྱེད་སོན་ལ།
ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་གལ་སིད་ཁྱེད་ཀི་ཟ་ཁང་ད་བར་དུ་སོ་བརྒྱབ་ཡོད་ན་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་དྱེ་ལས་མི་དང་ཚོང་ཤག་ཚོའི་ཆྱེད་
དུ་ག་སིག་ཨང་གསར་ཡོད་པ་ངྱེས་པའི་ཆྱེད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་ཟ་ཁང་སོ་མ་འབྱེད་སོན་ལ་བ་ཐབས་འདི་དག་ལག་བསར་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་གི་ཡོད།
སོད་སོ་དག་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ངྱེས་དགོས། དྱེའི་ནང་དུ་གོག་གི་དང་། ཆུ་ལམ། ཚ་པོ་བཟོ་ཆྱེད། རླུང་འགོ། གང་གོག གོག་འོད། མྱེ་རླངས།
དུད་གཏོང་ཁྱེབས་སོ། མྱེ་འགོག་མ་ལག་འཚུད་ཡོད།
རླུང་ལམ་མ་ལག་བརྒྱུད་ནས་ཕིའ་ི རླུང་ནང་དུ་གང་མང་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས།
ཡོ་བད་ཆ་ཚང་། དྱེའི་ནང་དུ་ཟས་གཡོས་སོར་དང་། ཚ་པོ་དང་གང་མོ་ཉར་བ། འཁགས་ཉར་ཡོ་བད་དག་ལ་སོན་མྱེད་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་ཚ་གང་
འོས་འཚམས་ཉར་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་དགོས།
ཐོན་སོ་ཆ་ཚང་ནས་ཆུ་གང་མོས་དྱེད་དགོས། དཔྱེར་ན་ཆུ་ཀ་ལའི་མགོ་དང་ཟྱེགས་ཆུ་གཏོར་ཆྱེད་ཀི་མཆུ་ཏོ་ལྟ་བུ། དྱེ་ནས་ཆུ་ཚ་པོའི་ཐོན་སོ་དག་
ལ་ད་ག་ནང་བཞིན་བྱེད་དགོས།
ཆུ་འགོ་སའི་སྦུབས་ལམ་ཆུ་དྱེད་གཏོང་བ་དང་། ཆུ་ལམ་བྱེད་སོད་གཏོང་མཁན་གི་ཟས་ཀི་ཡོ་བད་ཆ་ཚང་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་མཁན་གི་ལམ་སོན་ཁག་གཞིར་
བཟུང་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་འཇོམས་བྱེད་དགོས།
ལག་ཀ་བཀྲུ་སའི་མཐུན་རྱེན་ཁག་ལས་ཀ་ཏག་ཏག་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་ངྱེས་དགོས་པ་དང་། ཡི་ཙི་དང་ཤོག་བུའི་ཨ་ཅོར་འོས་འཚམས་འཇོག་དགོས།
ཟས་མིན་འབྱེལ་ཐུག་བྱེད་སའི་ས་ཆ་གང་ཚང་ལ་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་དུག་སྱེལ་བྱེད་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་གསང་སོད་དང་
སྒུག་ཁང་དག་འཚུད་ཡོད། “General Guidance for Cleaning and Disinfecting for Non- Health Care Settings”
(འཕོད་བསྱེན་དང་འབྱེལ་མྱེད་ལྟ་སོང་སིག་བཀོད་དག་གཙང་མ་བཟོ་ཕོགས་དང་གཉན་འཇོམས་གནང་ཕོགས་ཀི་སི་ཡོངས་ལམ་སོན།) ཞྱེས་
པ་དྱེར་གཟིགས་རོགས།
ཟས་རིགས་ཆ་ཆང་གིས་རྱེག་ཐུག་བྱེད་སའི་ངོས་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་འཇོམས་གནང་དགོས། ཐོན་རྫས་ཀི་མིང་བང་ལ་གཟིགས་ནས་
གཉན་འཇོམས་ཐོན་རྫས་དྱེ་ངོས་འདྲ་མིན་དང་ཟས་ལ་རྱེག་ཐུག་བྱེད་མཁན་གི་ཡོ་བད་ཐོག་ཏུ་བྱེད་སོད་གཏོང་བ་ཡིན་ན་ཉྱེན་ཁ་མྱེད་པ་དགོས། ཟས་
ཀིས་རྱེག་ཐུག་བྱེད་སའི་ངོས་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་འཇོམས་བྱེད་མཁན་གི་ཐོན་རྫས་དག་ཟས་མིན་རྱེག་ཐུག་གི་ངོས་རྣམས་གཙང་མ་བཟོ་
མཁན་གི་ཐོན་རྫས་དང་གཅིག་མཚུངས་མྱེད་པ་དྱེ་ཐུགས་ལ་ངྱེས་གནང་དགོས།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཐོག་ཏུ་ནུས་པ་ཐོན་མཁན་གི་ EPA-ཐོ་འགོད་བས་པའི་གཉན་འཇོམས་དང་དུག་སྱེལ་ཐོན་རྫས་བྱེད་སོད་ཐོང་།
འཁགས་པ་བླུགས་སའི་སོད་རྣམས་སོང་པ་བཟོ་བ་དང་། དྱེ་དག་བཀྲུ་བ་དང་། ཆུ་བཤལ་གཏོང་བ། གཉན་འཇོམས་བྱེད་དགོས།
ཉར་འཇོག་བས་པའི་ཟས་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་བ་དང་འོས་ཤིང་འཚམས་པའི་ངང་ད་ཆ་ཉྱེན་ཁ་ཡོད་མཁན་གང་རུང་དོར་གནང་དགོས།

Tibetan

གནོད་འཚེ་ཅན་གི་འབུ་སིན་སོག་ཆགས་ཡོད་མྱེད་ཀི་རྟགས་མཚན་དག་ལ་གཟིགས་དགོས་པ་དང་དོ་སང་བྱུང་བའི་གནད་དོན་གང་རུང་སྱེལ་དགོས།
“Best Practices for Pest Proofing Food Service Establishments” (ཟས་རིགས་ཞབས་ཞུའི་ཚོང་གཉྱེར་ཁང་གིས་གནོད་འཚེ་ཅན་གི་
འབུ་སིན་སོགས་ཆགས་འགོག་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག) ཞྱེས་པའི་ལམ་སོན་དྱེར་གཟིགས་རོགས།
མཚམས་འཇོག་བས་ཡོད་སིད་པའི་དགོས་ངྱེས་ཀི་ཞབས་ཞུ་དག་བསར་གསོ་གནང་དགོས། དཔྱེར་ན་གནོད་འཚེ་ཅན་གི་འབུ་སིན་སོག་ཆགས་སངས་
འཛིན་དང་། གད་སིགས། བསར་སོད་བྱེད་པའི་ཞབས་ཞུའི་རིགས་ལྟ་བུ།
ཕིའི་མཐུན་རྱེན་ཁག་ལ་དགོས་ངྱེས་ཀི་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་ཞ་ལ་དང་། གང་ངོས། ཐོག་པང་དག་འཚུད་ཡོད།
དགོས་མཁོ་ཆ་ཚང་ལ་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་བ་དང་ཡང་བསར་གང་དགོས་པ་གསོག་འཇོག་གནང་དགོས།
ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེ་ (New York State, NYS) ཡི་དགོས་མཁོ་ཁག་དང་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག་གི་སིང་བསྡུས།
འདི་དག་ནི་ནིའུ་ཡོག་མངའ་སྱེའི་སིང་བསྡུས་ལམ་སོན་ཁག་ནས་བཏུས་པའི་བཀའ་ཁབ་དང་འོས་སོར་བས་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག་རྱེད། ཡང་ལམ་སོན་རྒྱས་
པ་ལ་གཟིགས་པ་དང་། ཁས་ལྱེན་མོས་མཐུན་གནང་བ། བདྱེ་འཇགས་ཀི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་གནང་དགོས།
ཕིའ་ི གཟུགས་པོའ་ི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀྱེད།

བཀའ་ཁབ་ཁག
ཁང་པའི་ནང་གི་ཤོང་ཚད་དྱེ་མིའི་གངས་ཚད་མང་ཤོས་ཀི་ 25% མི་བརྒལ་བའི་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་ལས་མི་ཚོ་འཚུད་མྱེད།
• མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་ཚོང་ཤག་གི་གངས་ཚད་ག་ཚོད་ཀིས་ 25% ལོན་གི་ཡོད་པའི་སར་ཡིག་སར་དགོས། སར་ཡིག་དྱེ་རིགས་ཟ་ཁང་གི་
ཕི་ནང་གཉིས་ཀའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་ཚོང་ཤག་ཚོས་གསལ་པོ་མཐོང་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས།
• མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཐོག་ནས། ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་ (དཔྱེར་ན། སོའ་ི སང་ལ་ལྟ་བུ།) གདལ་བཤིག་གཏོང་བའི་རིགས་སན་
སྱེང་ཞུ་སའི་ཁ་པར་དང་འཕིན་ཐུང་གི་ཨང་གངས་སར་དགོས། གདལ་བཤིག་གཏོང་བའི་རིགས་མཐོང་མཁན་གི་དོ་བདག་ཚོས་གནད་དོན་དྱེ་
རིགས་ 833-208-4160 ཁ་པར་གཏོང་བ་ཡང་ན་ “VIOLATION” (གདལ་བཤིག་) ཞྱེས་བིས་ཏྱེ་ 855-904-5036 འཕིན་ཐུང་སྐུར་ནས་
སན་སྱེང་ཞུ་ཆོག
• ལས་མི་ཡང་ན་ཚོང་ཤག་ཚོ་གལ་སིད་ཁོང་ཚོའ་ི ལུས་ཀི་ཚ་དྲོད་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་མ་འཛུལ་སོན་དང་འཛུལ་མ་ཐག་ཏུ་འཕལ་དུ་འཇལ་
རྱེས་ཚ་དྲོད་ 100.0°F ལས་བརྒལ་མྱེད་མཁན་ཚོ་ཁོ་ན་ནང་དུ་འཛུལ་དུ་འཇུག་དགོས་ (གཤམ་འོག་ཏུ་ “དབྱེ་སྱེལ་སྱེ་ཚན་” ནང་དུ་འགྱེལ་
བརོད་བས་ཡོད་པ་བཞིན་) པ་དང་།
• ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་གལ་སིད་ཚོང་ཤག་གི་རུ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་མི་ 1 གིས་ནང་དུ་མ་འཛུལ་སོན་ཡང་ན་འཛུལ་མ་
ཐག་ཏུ་རང་ཉིད་ཀི་མིང་དང་། ཁ་བང་། ཁ་པར་ཨང་གངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འབྱེལ་ཐུག་རྱེས་སྱེག་གི་རོལ་བའི་ཆྱེད་དུ་ཐོ་འགོད་གནང་བ་ཡིན་ན་
གཞི་ནས་རུ་ཁག་དྱེའ་ི ཚོང་ཤག་ཚོ་གཞན་དག་ཚོ་ནང་དུ་གསོལ་ཚིགས་བཞྱེས་སུ་འཇུག་དགོས།
ལས་མི་ཚང་མས་ཁས་ལྱེན་བ་རུང་བའི་གདོང་ཁྱེབས་དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་གོན་དགོས།
མར་བསད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། ཚོང་ཤག་ཚང་མས་གདོང་ཁྱེབས་དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་གོན་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། དྱེ་ཡང་ཚོང་ཤག་དྱེ་ལོ་ 2 ཡན་ཡིན་པ་
དང་གསོ་དཔྱད་ཀི་ཐོག་ནས་གདོང་ཁྱེབས་དྱེ་འདྲ་ལ་བཟོད་སན་གནང་ཐུབ་མཁན་ཡིན་དགོས།
ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་སོད་ས་ཡོད་པའི་ཅོག་ཙེ་ཚོང་ཤག་གི་ཆྱེད་དུ་ཡིན་པ་དྱེ་དག་བར་ལ་ཕོགས་ཚང་མར་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཡི་དབྱེ་
མཚམས་དགོས། རྒྱང་བཀྱེད་གནང་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སུ། ཅོག་ཙེ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ཕིའི་བཅད་མཚམས་སློང་དགོས། བཅད་མཚམས་འདི་དག་ངྱེས་པར་
དུ་མཐོ་ཚད་ཉུང་མཐར་ཡང་ཕ་ི ཊི་ 5 དགོས་པ་དང་། ཛ་དྲག་ཡང་ན་མྱེ་སོན་སབས་ཀི་ཐོན་སོ་དག་ལ་འགོག་རྱེན་བཟོས་མྱེད་པ་དགོས་ཀི་ཡོད།
ཟས་ཀི་ཞབས་ཞུ་དག་གི་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སར་ཡོད་པའི་བྱེད་སོ་གང་རུང་ལ་ཚོང་ཤག་གི་མིའ་ི གངས་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་ཏྱེ་ཤོང་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀི་
25% ཉུང་བ་ཡོད་པ་ཡང་ན་ད་ཡོད་སི་ཚོགས་འདུ་འཛོམས་ཀི་དམ་བསགས་ཁག་ས་ཁུལ་དྱེར་ནུས་པ་ཡོད་པ་དགོས། (དྱེ་ནི། རིམ་པ་ 4 ས་གནས་ཁག་ཏུ་
མི་གངས་ 50 ཡང་ན་དྱེ་ལས་ཉུང་བ་ཡོད་པ། ཕི་ལོ་ 2020 ལོའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ཚེས་ 10 གཞིར་བཟུང་།)
ཅོག་ཙེ་གཅིག་ལ་མི་གངས་ 10 ལས་མང་བ་སོད་དུ་འཇུག་མི་རུང་བ་དང་། དོ་བདག་རྣམས་ངྱེས་པར་དུ་རུ་ཁག་གཅིག་པའི་ཚོགས་མི་ཡིན་དགོས་ཀང་
ཁིམ་ཚང་མི་འདྲ་བ་ནས་ཡིན་ཆོག
• ཇི་སིད་ཚོགས་མི་ཚོས་ཕན་ཚུལ་འབྱེལ་ལམ་རུ་ཁག་གཅིག་པའི་ཚོགས་མི་ནང་ཁུལ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ན། དྱེ་སིད་བར་དུ་ཁོང་ཚོས་དུས་ཚོད་འདྲ་
མིན་ཡོང་བ་དང་། མར་བསད་པ། ཐོན་པ་སོགས་གནང་ན་འགིག་གི་ཡོད།
• སི་པའི་ཅོག་ཙེ་དག་གིས་གལ་སིད་རུ་ཁག་ཕན་ཚུར་བར་ལ་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་བྱེད་སོད་གཏོང་ཆོག
ཆང་ཁང་ལ་སོད་ས་དང་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་གནང་མི་ཆོག ཆང་ཁང་ལས་མི་ཚོས་འཐུང་ཆས་རིགས་ཚོང་ཤག་ཚོར་ཁོང་ཚོ་སོད་སའི་ཅོག་ཙེར་འབུལ་ཆྱེད་
གོ་སིག་ཁོ་ནའི་ཆྱེད་དུ་བྱེད་སོད་གཏོང་ན་འགིག་གི་ཡོད།

ས་ཆ་ཆུང་ཆུང་རིགས་ལ་ (དཔྱེར་ན། གང་སམ་ལྟ་བུ།) ལས་མི་ཚང་མས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་ཡོད་ན་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་དོ་བདག་གཅིག་ལས་
མང་བས་བྱེད་སོད་གཏོང་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས། ནང་གི་མིའ་ི གངས་ཚད་ཤོང་ཚད་ཆྱེ་ཤོས་ཀི་ 25% ལས་ནམ་ཡང་མི་བརྒལ་བ་ངྱེས་པར་དུ་གནང་
དགོས།
ཕོགས་གཉིས་ལ་འགོ་ཐུབ་པའི་རྐང་ལམ་གི་ཐབས་ཤྱེས་གང་ཡོད་པ་དག་ལག་བསར་གནང་དགོས།
ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་མི་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མཁན་གི་གངས་ཚད་ལ་དམ་བསགས་ལྟ་འཛིན་ནན་པོ་གནང་སྱེ་ཤོང་ཚད་དང་སི་ཚོགས་རྒྱང་
བཀྱེད་ཀི་དགོས་མཁོ་ཁག་ལ་བརི་སྲུང་བྱེད་ཡོད་པ་དགོས་པ་དང་། དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་ད་ཡོད་ཤོང་ཚད་ཀི་གངས་ཀ་ཏག་ཏག་ཉར་ནས་དྱེ་ 25% ཡི་
ཚད་གཞི་ལས་མི་བརྒལ་བ་བྱེད་དགོས།
ས་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ 12 ནས་ 5 བར་ལ་ཚོང་ཤག་ལ་ཟས་དང་འཐུང་ཆས་ཀི་ཞབས་ཞུ་འཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས། ནམ་ཕྱེད་ཀི་རྱེས་ལ་ཞབས་ཞུ་མཇུག་སིལ་
རྱེས་ཚོང་ཤག་ཚོ་མུ་མཐུད་སར་མ་ 30 བར་དུ་སོད་དུ་འཇུག་ན་འགིག་གི་ཡོད། དྱེ་ནི་ཁོང་ཚོའ་ི ཞལ་ལག་མཆོད་ཚར་ཐུབ་པ་ཡོང་བ་ཁོ་ནའི་ཆྱེད་དུ་རྱེད།
བཤམས་ཟས་ལ་རང་གིས་རང་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་མི་བྱེད་པ་བཟོ་དགོས་པ་དང་ལས་བྱེད་མི་ས་འདང་ངྱེས་བཞག་སྱེ་ཚོང་ཤག་གིས་ཅ་དངོས་དཀྱུས་མ་
དག་ (དཔྱེར་ན། ཟས་བླུགས་ཆྱེད་ཀི་ཐུ་མར། སམ་པ་ལྟ་བུ།) ལ་ལག་པ་མི་འཆང་བ་དང་སི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།
མི་མང་ཚོས་དབྱེ་སྱེལ་གི་ཆྱེད་དུ་བང་ནང་དུ་སྒུག་པའི་རིང་སི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་ཀི་བར་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཐུབ་པའི་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
བྱེད་ལས་གཙོ་བོར་བར་ཐག་ཐུང་བ་ཉར་དགོས་ན་མ་གཏོགས། དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་ལས་མི་ཚོས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཡོད་པ་གནང་
དགོས། (དཔྱེར་ན་ཟས་བཟོ་བ་དང་། གཙང་མ་བཟོ་བ། ཅོག་ཙེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་ལྟ་བུ།)
ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ས་ཚིགས་ཁག་ཡང་ན་ལས་མི་སོད་སའི་ས་ཆ་བྱེད་སོད་དག་གཏོང་ཕོགས་ལ་བཟོ་བཅོས་དང་ཡང་ན་གངས་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས་
ཏྱེ་ཕོགས་ཚང་མར་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཡོད་པ་བཟོ་དགོས། རྒྱང་བཀྱེད་གནང་མི་ཐུབ་པའི་སབས་སུ། OSHA ཡི་ལམ་སོན་དང་མཐུན་
པའི་ངང་ནས་ཕིའ་ི བཅད་མཚམས་བཟོ་དགོས།
གང་དུ་གནང་ཐུབ་སར། ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཆྱེད་དུ་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁུལ་ཁ་གསལ་ཐ་དད་བཟོ་དགོས། ཟ་ཁང་གི་ནང་དུ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་
གིས་ཁུལ་ངྱེས་ཅན་ཞིག་ལ་ཞབས་ཞུ་མཁོ་སོད་བས་ཏྱེ་སོལ་བའི་རིགས་ཉུང་དུ་གཏོང་དགོས།
ཐབ་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ངང་། ཁོང་ཚོའི་ལས་དུས་ཀི་སབས་སུ་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་གཅིག་རང་ལ་གནས་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས། (དཔྱེར་ན།
གང་ཚལ་ཡང་ན་སྱེག་ཟས་ཡང་ན་འཇུ་ཟས་ལྟ་བུ།)
གང་ཐུབ་ཐུབ་ངང་། ཐབ་ཚང་གི་སིག་བཀོད་ལ་སླར་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་སྱེ་རྒྱང་ཐག་ཕི་ཊི་ 6 ཉར་ཐུབ་པ་བྱེད་དགོས།
ཐབ་ཚང་གི་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་ཅ་དངོས་མདུན་ལོག་སང་ལ་བཞག་སྱེ་མི་རྱེས་མ་དྱེས་ལྱེན་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་པ་ལས། མི་གཅིག་ནས་མི་གཞན་ཞིག་ལ་ལག་
པ་བརྒྱུད་ནས་མི་སོད་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས།
གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ལས་དུས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་བཟོས་ཏྱེ། སོན་ནས་ལས་ཀ་ (དཔྱེར་ན། ཞལ་ལག་གོ་སིག་ལྟ་བུ་) ཚར་བ་བྱེད་དགོས།
ཚོང་ཤག་གིས་སོད་ས་སོན་ནས་ཟུར་འཇོག་གནང་ཐུབ་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས།
ཚོང་ཤག་ཚོས་ཞལ་ལག་ལྱེན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་ཡང་ན་སོད་རན་དུས་བར་དུ་རང་ཉིད་ཀི་མོ་ཊའི་ནང་དུ་ཡང་ན་ཕི་ལོགས་ལ་སི་ཚོགས་རྒྱང་བཀྱེད་འོས་
འཚམས་ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་སྒུག་སོད་གནང་ཐུབ་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས།
ཚོང་ཤག་ཚོས་དྲ་ལམ་ཡང་ན་ཁ་པར་ཐོག་ནས་མངགས་ཉོ་བྱེད་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས།
གང་དུ་གནང་ཐུབ་ཀང་རྱེག་ཐུག་མྱེད་པའི་མངགས་ཉོ་དང་། རིན་སོད། སྱེལ་འཇོག ལྱེན་དུ་འཇུག་དགོས།
ཚོང་མཁན་ཚོས་ཐྱེངས་གཅིག་ལ་བ་རིམ་གཅིག་གནང་གི་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། དྱེའ་ི ནང་ཚོང་མཁན་གཅིག་གིས་དུས་གཅིག་ལ་ཐོན་རྫས་གཅིག་སྱེལ་
འགྱེམ་བྱེད་པ་དང་། ལས་མི་ཚོས་ཡང་ཡང་རྱེག་ཐུག་བྱེད་སའི་ངོས་རྣམས་ཡང་སྱེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་འཇོམས་བྱེད་པ། ཚོང་མཁན་རྱེས་མ་དྱེས་
ས་ཁང་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས།
ཐོག་ཁང་དང་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་མི་ཕར་འགོ་ཚུར་འོང་གི་གངས་ཀ་ལ་སངས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་ནང་དུ་འཛུལ་སའི་གངས་ཀར་ཚད་
བཀག་བཟོས་ཏྱེ་འཕོད་བསྱེན་དབྱེ་སྱེལ་ལ་སབས་བདྱེ་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།
ཚོང་ཤག་གི་ཆྱེད་དུ་འཇུག་སོ་ཡང་ན་ཐོན་སོ་གསལ་པོ་བཟོ་བ་དང་། གང་ཐུབ་ཐུབ་ངང་ལས་མི་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་འཇུག་སོ་ཡང་ན་ཐོན་སོ་ལོགས་དགར་བཟོ་
དགོས།
སྲུང་སོབ་ཡོ་བད།

བཀའ་ཁབ་ཁག
དུས་ཚོད་གང་ཚང་ལ་ལས་བྱེད་པ་ཚང་མས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་ཡོད་པ་གནང་དགོས་པ་དང་དྱེ་བཞིན་ལས་བྱེད་མི་ས་ཚོས་ལག་པའི་གཙང་སྦྲ་ལག་ལྱེན་

དང་མངའ་སྱེ་དང་ས་གནས་ཀི་གཙང་སྦྲའི་སིག་གཞི་ཁག་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་ནས་ལག་པ་རྱེན་པའི་བཅད་མཚམས་རིགས་བྱེད་སོད་གཏོང་དགོས།
• གལ་སིད་ལས་མིས་ཟས་གཡོས་སོར་མིན་པའི་བྱེད་སོ་ཁག་གི་སབས་སུ་ལག་ཤུབས་གོན་པ་ཡིན་ན། ཁོང་ཚོས་ལག་ཤུབས་ཡང་སྱེ་བརྱེ་ལྱེན་བྱེད་
དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ལས་འགན་བརྱེ་པོ་རྒྱག་དུས་ལག་ཤུབས་བརྱེ་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། (དཔྱེར་ན། ཚོང་ཤག་ལ་ཞབས་ཞུ་
མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ནས་ཐུ་མར་ཀང་ཊའི་ཐུམ་སིལ་བཟོ་བའི་བར་ལྟ་བུ།)
• གལ་སིད་ལས་མི་ཚོས་ལག་ཤུབས་མ་གོན་ན། ཁོང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པ་ཡང་སྱེ་བཀྲུ་བ་དང་ཡང་ན་གཉན་སྱེལ་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད།
ཅོག་ཙེའི་ཁྱེབས་བརྱེ་པོ་རྒྱག་མཁན་གི་ལས་མི་ཚོས་ཁོང་ཚོའ་ི ལག་པ་ཡི་ཙི་དང་ཆུས་བཀྲུ་བ་དང་། གལ་སིད་ཁོང་ཚོས་ལག་ཤུབས་གོན་པ་ཡིན་ན། ཅོག་ཙེ་
གཙང་མ་བཟོས་སོན་དང་བཟོས་རྱེས་ལག་ཤུབས་བརྱེ་པོ་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་གནང་དགོས།
ལས་མི་ཚོར་སོད་རུང་བའི་གདོང་ཁྱེབས་ཤིག་ལས་མིས་རིན་པ་སོད་མི་དགོས་པའི་ཐོག་ནས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས།
ཚོང་ཤག་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་སོད་རུང་བ་ཞིག་གོན་ཡོད་ན་གཞི་ནས་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་འཛུལ་དུ་འཇུག་དགོས། དྱེ་ཡང་ཚོང་ཤག་དྱེ་ལོ་ 2 ཡན་
ཡིན་པ་དང་གསོ་དཔྱད་ཀི་ཐོག་ནས་གདོང་ཁྱེབས་དྱེ་འདྲ་ལ་བཟོད་སན་གནང་ཐུབ་མཁན་ཡིན་དགོས།
ཅོག་ཙེ་ཞིག་ལ་བསད་མྱེད་ན་ཚོང་ཤག་ཚོས་གདོང་ཁྱེབས་གོན་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། (དཔྱེར་ན། ལྱེན་པའི་ཆྱེད་དུ་སྒུག་སོད་པ། མདུན་ལོག་ཡང་ན་སྱེའུ་
ཁུང་ཡོད་སར་མངགས་ཉོ་བྱེད་པ། ཅོག་ཙེ་ནས་ཡར་མར་འགོ་བ། གསང་སོད་ནས་ཡར་མར་འགོ་བ་ལྟ་བུ།)
གདོང་ཁྱེབས་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་། བརྱེ་ལྱེན་བྱེད་པ། མཉམ་སོད་བྱེད་པའི་རིགས་འགོག་དགོས། ཁ་སོན་གི་གནས་ཚུལ་ཆྱེད་དུ་ CDC ཡི་ལམ་སོན་ལ་
གཟིགས་རོགས།
ལས་མི་ཚོར་རང་ཉིད་སྲུང་སོབ་ཡོ་བད་ (PPE) ཇི་ལྟར་གོན་དགོས་པ་དང་། ཕུད་དགོས་པ། གཙང་མ་བཟོ་བ་ (བ་རུང་བ་ཡིན་ན་) དྱེ་བཞིན་དོར་ཕོགས་
སོར་ལ་སོར་བརྡར་སོད་གནང་དགོས།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
མར་བསད་ཚར་རྱེས། ཚོང་ཤག་ཚོས་ལས་བྱེད་མི་ས་དང་སད་ཆ་ཤོད་སབས་ཡང་ན་ཟས་ཟ་བ་ཡང་ན་འཐུང་བ་སོགས་བྱེད་ཀི་མྱེད་ན་ཁོང་ཚོས་གདོང་
ཁྱེབས་གོན་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། འོན་ཀང་དྱེ་ནི་ཉྱེར་མཁོ་མ་རྱེད།
རླུང་ཚགས་དང་རླུང་ལམ་མ་ལག

བཀའ་ཁབ་ཁག
རླུང་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་གཙོ་བོ་ཡོད་མཁན་གི་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་ཚོས། ངྱེས་པར་དུ་ HVAC མ་ལག་ཚགས་སྱེལ་གཙོ་བོའ་ི ཚད་གཞི་མཐོ་ཤོས་ཀི་ཚགས་
སྱེལ་དྱེ་ད་ཡོད་ཚགས་སྱེལ་བང་ཁི་དང་རླུང་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་སིག་འཇུག་བས་ཡོད་པ་དྱེ་དག་དང་མཐུན་གི་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། དྱེ་ཡང་སོར་རུང་བ་
ཡིན་ན། ཉུང་མཐར་ཡང་ MERV-13 ཞིག་ཡོད་པ། ཡང་ན་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པ་ཡང་ན་མཐོ་བ་ (དཔྱེར་ན། HEPA) ཡོད་པ་བྱེད་དགོས་པ་དང་།
HVAC ཡིས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ། ཆྱེད་ལས་པ། ཡང་ན་ཀམ་པ་ཎི། ASHRAE-ཡིས་ངོས་སོར་བས་པའི་ཆྱེད་ལས་པ། ལག་འཁྱེར་
ཡོད་པའི་ལྟག་ལོག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མྱེད་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་མཁན། ཡང་ན་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གིས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་སད་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་
གི་ཆྱེད་ལས་འཆར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ཡིག་ཆར་འགོད་ཡོད་པ་བཞིན་གནང་དགོས།
རླུང་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་གཙོ་བོ་ཡོད་ཀང་གོང་དུ་བརོད་པའི་ཚགས་སྱེལ་གི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་ཚོད་འཛིན་གནང་མི་ཐུབ་མཁན་གི་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་
ཚོས་ (དཔྱེར་ན། MERV-13 ཡང་ན་དྱེ་ལས་ཆྱེ་བ་ཡོད་པ་) ངྱེས་པར་དུ་ HVAC ཡིས་ངོས་འཛིན་བས་པའི་འཕྲུལ་ལས་མཁས་པ། ཆྱེད་ལས་པ། ཡང་
ན་ཀམ་པ་ཎི། ASHRAE-ཡིས་ངོས་སོར་བས་པའི་ཆྱེད་ལས་པ། ལག་འཁྱེར་ཡོད་པའི་ལྟག་ལོག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མྱེད་ཞིབ་བཤྱེར་གནང་མཁན། ཡང་
ན་ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་གིས་ཆོག་མཆན་ལག་འཁྱེར་སད་ཡོད་པའི་ཐོག་ཁང་གི་ཆྱེད་ལས་འཆར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་ངོས་འཛིན་དང་ཡིག་ཆར་འགོད་དྱེ་ད་
ཡོད་སིག་འཇུག་བས་པའི་ཚགས་སྱེལ་བང་ཁི་གོང་དུ་བརོད་པའི་ཚགས་སྱེལ་གི་ཚད་གཞི་ཉུང་ཤོས་དང་མཐུན་གི་མྱེད་པ་ (དཔྱེར་ན། MERV13 ཡང་
ན་དྱེ་ལས་ཆྱེ་བ།) དང་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་གིས་ཚ་པོ་བཟོ་བ་དང་གང་མོ་བཟོ་བའི་བ་ལས་ཉུང་ཤོས་བྱེད་ཐུབ་ཀི་མྱེད་པ་དྱེ་ཡང་དྱེ་མིན་གལ་སིད་
ཚགས་སྱེལ་གི་ཚ་ཚད་མཐོ་པོ་ཞིག་སིག་འཇུག་བས་ཡོད་ན་ཀོ་ལིད་ཊ -19 ཛ་དྲག་སོན་ལ་མཁོ་སོད་བྱེད་ཐུབ་ཀི་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས།
• ཁ་སོན་གི་རླུང་འགོ་དང་རླུང་ཚགས་སྱེལ་བཟོད་ཡང་འགོ་ལུགས་སིག་སོལ་དག་ཡོད་པའི་ཐོག་ཚགས་སྱེལ་ཚད་གཞི་ཆུང་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ཏུ་བཀོལ་
སོད་གཏོང་ཆྱེད་ཡིག་ཆ་དྱེ་རིགས་མངའ་སྱེ་ཡང་ན་ས་གནས་ཀི་འཕོད་བསྱེན་དཔོན་རིགས་ཚོས་བསར་ཞིབ་གནང་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་ཉོར།
• རླུང་ཚོད་འཛིན་མ་ལག་གཙོ་བོ་ཡོད་མཁན་གི་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་དྱེ་ཡང་ MERV13 ཡི་ཚགས་སྱེལ་ཚད་གཞི་མི་ལོན་མཁན་ཡང་ན་མཐོ་བ་ཡོད་
མཁན་ཚོད་ངྱེས་པར་དུ་ཁ་སོན་གི་རླུང་འགོ་དང་རླུང་ཚགས་སྱེལ་བཟོད་ཡང་འགོ་ལུགས་སིག་སོལ་དག་ CDC དང་ ASHRAE ཡིས་འོས་སོར་
བས་པ་ལྟར་སོན་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ།
• མ་ལག་གཙོ་བའི་དགོས་ངྱེས་ལྟག་ལོག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀི་ཡོད་མྱེད་ཞིབ་བཤྱེར་དང་། དྱེ་བཞིན་ལྟ་ཚོད་དང་། ཆ་སོམ་བཟོ་བ། བཟོ་བཅོས་
རྒྱག་དགོས་ན་དྱེ་ལྟར་བྱེད་དགོས།

• རླུང་འགོའ་ི མྱུར་ཚད་དག་མཐོ་རུ་གཏོང་བ་དང་ཕིའ་ི རླུང་གི་རླུང་འགོ་གང་ཐུབ་ཐུབ་ངང་མཐོ་རུ་གཏོང་དགོས།
• མ་ལག་དག་དུས་ཡུན་རིང་བའི་རིང་སྤར་ནས་ཞོག ལྷག་པར་དུ་ཉིན་ལྟར་ནང་དུ་མི་མ་འཛུལ་སོན་དང་རྱེས་སུ་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་རིང་
དྱེ་ལྟར་ཉར་དགོས།
• དགོས་འདུན་ཚོད་འཛིན་གི་ནུས་པ་མྱེད་པ་བཟོ་བ་དང་། ཁ་རླུང་གཙང་མ་མཁོ་སོད་མང་དུ་གཏོང་མཁན་གི་མ་ལག་དག་ཉར་དགོས།
• གང་དུ་ཐུབ་ཀང་ལྟོས་བཅས་བཞའ་ཚན་གི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ 40 ནས་ 60 བར་རྒྱུན་སིན་བྱེད་དགོས།
• སོའི་ཕི་ལོགས་ཀི་རླུང་གི་གནོན་བྱེད་ཁ་ཕྱེས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཡར་བསར་ཁབ་སྤྱེལ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ཡང་ན་མྱེད་པ་བཟོ་དགོས།
• ཟུར་ལམ་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་ཆྱེད་ཚགས་ཀི་མཐའ་རྣམས་བཀག་དགོས།
• མ་ལག་དང་ཚགས་དག་ལ་ཡང་སྱེ་ལྟ་ཞིབ་གནང་སྱེ་དྱེ་དག་ལ་སོན་མྱེད་པ་དང་། ཚགས་རྣམས་འོས་འཚམས་ངང་སིག་འཇུག་བས་ཡོད་
པ། བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡོད་པ། དྱེ་བཞིན་བཟོ་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།
• ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོར་བདྱེ་འཇགས་དང་སོ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་སྱེའུ་ཁུང་དག་གང་ཐུབ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།
• སྨུག་ཕིའི་འོད་ཀི་ཕ་སིན་གསོད་པའི་ཟྱེར་གདངས་ (Ultraviolet Germicidal Irradiation, UVGI) བཟོ་བཀོད་འོས་འཚམས་བས་
ཡོད་པ་སིག་འཇུག་དང་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་རླུང་གིས་འཁྱེར་ཡོང་བའི་གཉན་སིན་ཕ་རྡུལ་ནུས་མྱེད་བཟོ་བ་དང་ཡང་ན།
• སྤོ་འཁྱེར་བདྱེ་པོ་ཡོད་པའི་རླུང་གཙང་མ་བཟོ་ཆས་ (དཔྱེར་ན། གོག་གི་ HEPA ཡོ་བད་ལྟ་བུ་) བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ། འོས་འཚམས་ཀི་བྱེད་
ལས་རིམ་པ་དང་གནོད་འཚེ་ཅན་གི་ཞོར་བྱུང་ཐོན་རྫས་མི་བཟོ་མཁན་གི་རླུང་བརྱེ་འགྱུར་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་མཁོ་སོད་བྱེད་མཁན་གི་ཡོ་
བད་བྱེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་འཚུད་ཡོད།
རླུང་ཚོད་འཛིན་གི་མ་ལག་གཙོ་བོ་མྱེད་མཁན་ཡང་ན་དྱེ་དག་སངས་འཛིན་མི་ཐུབ་མཁན་གི་ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་ཚོས། ཁ་སོན་གི་རླུང་འགོ་དང་རླུང་
ཚགས་སྱེལ་བཟོད་ཡང་འགོ་ལུགས་སིག་སོལ་དག་ CDC དང་ ASHRAE ཡིས་འོས་སོར་བས་པ་ལྟར་སོན་དགོས། དྱེའི་ནང་དུ།
• འཆར་ཅན་ངང་ཁང་པ་གང་རུང་གི་རླུང་འགོའི་མ་ལག་ལ་ལྟ་ཞིབ་གནང་སྱེ་ (དཔྱེར་ན། སྱེའུ་ཁུང་གི་རླུང་འགོ། གང་གི་རླུང་འགོ་ལྟ་བུ།) དྱེ་དག་
ལས་ཀ་ཡག་པོ་བྱེད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཚགས་རྣམས་འོས་འཚམས་ངང་སིག་འཇུག་བས་ཡོད་པ། བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་ཡོད། དྱེ་བཞིན་བཟོ་བཅོས་
ཞབས་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།
• ཁང་པ་གང་རུང་གི་རླུང་འགོའི་མ་ལག་དག་དུས་ཡུན་རིང་བའི་རིང་སྤར་ནས་ཉར་དགོས། ལྷག་པར་དུ་ཉིན་ལྟར་ནང་དུ་མི་ མ་འཛུལ་སོན་དང་
རྱེས་སུ་ཆུ་ཚོད་འགའ་ཤས་རིང་དྱེ་ལྟར་ཉར་དགོས།
• ཁང་པའི་རླུང་འགོའ་ི མ་ལག་དག་གིས་ཁ་རླུང་གཙང་མ་ཡར་གང་མང་ལྱེན་ཐུབ་པ་བཟོས། རླུང་འབུད་རླུང་འཁོར་གི་མྱུར་ཚད་དམའ་རུ་གཏོང་བ་
དང་གང་ཐུབ་ཐུབ་ངང་དྱེ་དག་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོ་ནས་ཁ་ཕར་གཏད་ཡོད་པ་བཟོས།
• གང་དུ་ཐུབ་ཀང་ལྟོས་བཅས་བཞའ་ཚན་གི་ཚད་གཞི་བརྒྱ་ཆ་ 40 ནས་ 60 བར་རྒྱུན་སིན་བྱེད་དགོས།
• ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོར་བདྱེ་འཇགས་དང་སོ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་སྱེའུ་ཁུང་དག་གང་ཐུབ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།
• གལ་སིད་གནང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། ཐོག་པང་གི་རླུང་འཁོར་གང་རུང་སིག་བཀོད་བས་ཏྱེ་རླུང་ཡར་གྱེན་དུ་ནང་དུ་སོད་མཁན་གི་མི་ཚོ་ནས་འཐྱེན་
ཐུབ་བྱེད་དགོས།
• སྱེའུ་ཁུང་གི་རླུང་འཁོར་དག་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཁང་པའི་ནང་གི་རླུང་ཕིར་འཐྱེན་དགོས།
• ཡང་བསར་རླུང་གཅིག་པ་ཁབ་སྤྱེལ་བྱེད་པ་ཡང་ན་ཁང་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་རླུང་གཏོང་བ་ལས་ཕིར་འཐྱེན་མི་བྱེད་མཁན་གི་རླུང་འཁོར་བྱེད་སོད་
གཏོང་བའི་རིགས་འགོག་དགོས།
• སྨུག་ཕིའི་འོད་ཀི་ཕ་སིན་གསོད་པའི་ཟྱེར་གདངས་ (UVGI) བཟོ་བཀོད་འོས་འཚམས་བས་ཡོད་པ་སིག་འཇུག་དང་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་རླུང་གིས་
འཁྱེར་ཡོང་བའི་གཉན་སིན་ཕ་རྡུལ་ནུས་མྱེད་བཟོ་བ་དང་ཡང་ན།
• སྤོ་འཁྱེར་བདྱེ་པོ་ཡོད་པའི་རླུང་གཙང་མ་བཟོ་ཆས་ (དཔྱེར་ན། གོག་གི་ HEPA ཡོ་བད་ལྟ་བུ་) བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ། འོས་འཚམས་ཀི་བྱེད་ལས་རིམ་
པ་དང་གནོད་འཚེ་ཅན་གི་ཞོར་བྱུང་ཐོན་རྫས་མི་བཟོ་མཁན་གི་རླུང་བརྱེ་འགྱུར་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་མཁོ་སོད་བྱེད་མཁན་གི་ཡོ་བད་བྱེད་སོད་
གཏོང་རྒྱུར་བསམ་ཞིབ་གནང་དགོས་པ་འཚུད་ཡོད།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
སོའི་ཕི་ལོགས་ཀི་རླུང་གི་གནོན་བྱེད་ཁ་ཕྱེས་ནས་གང་ཐུབ་ཀིས་ཡར་བསར་རླུང་གཅིག་པ་ཁབ་སྤྱེལ་ཉུང་དུ་གཏོང་བ་ཡང་ན་མྱེད་པ་བཟོ་དགོས།
ཟུར་ལམ་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་ཆྱེད་ཚགས་ཀི་མཐའ་རྣམས་བཀག་དགོས།

མ་ལག་དང་ཚགས་དག་ལ་ཡང་སྱེ་ལྟ་ཞིབ་གནང་སྱེ་དྱེ་དག་ལ་སོན་མྱེད་པ་དང་། ཚགས་རྣམས་འོས་འཚམས་ངང་སིག་འཇུག་བས་ཡོད་པ། བཟོ་བཅོས་
བརྒྱབ་ཡོད། དྱེ་བཞིན་བཟོ་བཅོས་ཞབས་ཞུའི་དུས་ཚོད་ནང་དུ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།
ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོར་བདྱེ་འཇགས་དང་སོ་པོ་ཡོད་པའི་ཐོག་སྱེའུ་ཁུང་དག་གང་ཐུབ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།
སྨུག་ཕིའི་འོད་ཀི་ཕ་སིན་གསོད་པའི་ཟྱེར་གདངས་ (UVGI) བཟོ་བཀོད་འོས་འཚམས་བས་ཡོད་པ་སིག་འཇུག་དང་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་རླུང་གིས་འཁྱེར་
ཡོང་བའི་གཉན་སིན་ཕ་རྡུལ་ནུས་མྱེད་བཟོ་བ་དང་ཡང་ན།
སྤོ་འཁྱེར་བདྱེ་པོ་ཡོད་པའི་རླུང་གཙང་མ་བཟོ་ཆས་ (དཔྱེར་ན། གོག་གི་ HEPA ཡོ་བད་ལྟ་བུ་) བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ། འོས་འཚམས་ཀི་བྱེད་ལས་རིམ་པ་དང་
གནོད་འཚེ་ཅན་གི་ཞོར་བྱུང་ཐོན་རྫས་མི་བཟོ་མཁན་གི་རླུང་བརྱེ་འགྱུར་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་མཁོ་སོད་བྱེད་མཁན་གི་ཡོ་བད་བྱེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་བསམ་
ཞིབ་གནང་དགོས།
གཙང་སྦྲ་དང་གཙང་མ་བཟོ་བ།

བཀའ་ཁབ་ཁག
གཙང་སྦྲ་དང་། གཙང་མ་བཟོ་བ། གཉན་དུག་སྱེལ་ཆྱེད་ནད་རིགས་སངས་འཛིན་དང་སོན་འགོག་ལྟྱེ་གནས་ཁང (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) དང་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང (Department of Health, DOH) ་ གི་དགོས་མཁོ་དག་ལ་སྲུང་བརི་དང་། གཙང་མ་བཟོ་
བའི་ཟླ་ཚེས་དང་། དུས་ཚོད། རྒྱ་ཆྱེ་ཆུང་ཐོ་འགོད་བས་ཏྱེ་ཉར་གནང་དགོས།
ལག་པའི་གཙང་སྦྲའི་ས་ཚིགས་མཁོ་སོད་དང་རྒྱུན་སིང་གནང་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་ཡི་ཙི་དང་། འབབ་ཆུ་དྲོན་མོ། དོར་རུང་བའི་ཤོག་བུའི་ཨ་ཅོར་མཁོ་
སོད་བྱེད་དགོས་པ་འཚུད་ཡོད། དྱེ་བཞིན་ལག་པ་བཀྲུ་ས་མྱེད་པ་ཡང་ན་བཀྲུ་མི་ཐུབ་པའི་ས་ཆ་ཁག་ལ་ཆང་རག་ལ་གཞི་བཞག་པའི་ལག་སིན་སྱེལ་བྱེད་
ནང་ཆང་རག་ 60% ཡང་ན་བརྒྱ་ཆ་དྱེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས། ཡང་ཡང་རྱེག་ཐུག་བྱེད་སའི་ས་གནས་ཁག་ཁོན་ཡོངས་ལ་ལག་སིན་
སྱེལ་བྱེད་ཐོབ་རུང་ཡོད་པ་བཟོ་དགོས།
ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་ས་ཡང་ཡང་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་སྱེལ་གནང་དགོས་པ། དྱེ་བཞིན་དོ་བདག་མང་པོས་བྱེད་སོད་བས་པའི་ཉྱེན་ཁ་ཆྱེ་བའི་ས་ཆ་
ཁག་དང་རྒྱུན་དུ་རྱེག་ཐུག་བྱེད་སའི་ (དཔྱེར་ན། གསང་སོད་ལྟ་བུ་) ངོས་རྣམས་དྱེ་བས་ཀང་ཡང་སྱེ་གཙང་མ་བཟོ་དང་གཉན་དུག་སྱེལ་དགོས། གཙང་མ་
བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་སྱེལ་རྒྱུ་དྱེ་དག་ནན་པོ་དང་རྒྱུན་མཐུད་ངང་ངྱེས་པར་དུ་གནང་དགོས་པ་དང་། ཉུང་མཐར་ཡང་ལས་དུས་རྱེ་རྱེའ་ི རྱེས་ལ། ཉིན་
ལྟར། ཡང་ན་གལ་སིད་དགོས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཡང་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས།
ཡོ་བད་འཆར་ཅན་ངང་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་གཉན་དུག་སྱེལ་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། དྱེའ་ི ནང་དུ་ཉུང་མཐར་ཡང་ལས་མི་ཚོས་ལས་ཀ་བྱེད་ཡུལ་གི་
ས་ཚིགས་བརྱེ་ལྱེན་གངས་ཚད་དང་མཐུན་པའི་ཐོག་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས། ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ལྷན་ཁང་ (Department of Environmental
Conservation, DEC) གི་ཐོན་རྫས་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སོབ་ངོ་ཚབ་ལས་དོན་ཁང་ (Environmental Protection Agency, EPA) གིས་ཀོ་ལིད་ཊ་19 ཐོག་ལ་ནུས་པ་ཐོན་གི་ཡོད་པ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དྱེ་དག་ལ་གཟིགས་རོགས།
ཐབ་ཚང་གི་མ་ལག་དག་ཕིར་སློག་མ་གནང་གོང་གི་ཞིབ་བཤྱེར་དང་དཔྱད་ཞིབ་ཚར་བ་བས་ཏྱེ་བདྱེ་ཐང་དང་ཉྱེན་ཁ་མྱེད་པའི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་ཡོང་བ་
བྱེད་དགོས།
ལས་མི་ཕན་ཚུན་ཐབ་ཚང་གི་ཡོ་བད་ (དཔྱེར་ན། གི་དང་། ཁོག་མ། གོས་ཧྲུལ་ཡང་ན་ཨ་ཅོར།) གང་ཐུབ་ངང་གང་ཉུང་ཉུང་མཉམ་སོད་བྱེད་དགོས།
ཚོང་ཤག་ཚོར་མཁོ་བད་ (དཔྱེར་ན། གོག་སྐུལ་ཟིར་བརྡ་ལྟ་བུ།) དྱེ་རིགས་བྱེད་སོད་བྱེད་ཐྱེངས་རྱེར་ཁོན་ཡོངས་ནས་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་གཉན་
སྱེལ་བས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་མཁོ་སོད་མ་གནང་།
ལས་མི་ཚོས་བཟའ་ཆས་དང་འཐུང་ཆས་རིགས་ནང་ཁུལ་མཉམ་སོད་བྱེད་པའི་རིགས་བཀག་སོམ་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ཁིམ་ནས་ཉིན་གུང་ཞལ་
ལག་འཁྱེར་ཡོང་བའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། དྱེ་བཞིན་ཟས་ཟ་བའི་སབས་སུ་རྒྱང་བཀྱེད་གནང་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་བར་ཐག་འདང་ངྱེས་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ཟུར་
འཇོག་བྱེད་དགོས། གལ་སིད་ལས་མི་ཚོས་ནང་དུ་ཡོད་པའི་རྣམ་ཀུན་ཚོང་ཤག་གི་ཆྱེད་དུ་ཟུར་འཇོག་བྱེད་པའི་ཅོག་ཙེ་བྱེད་སོད་བས་ཏྱེ་ཟས་ཟ་བ་ཡིན་ན།
ཟས་ཟ་བ་ཡང་ན་འཐུང་བའི་སབས་སུ་གདོང་ཁྱེབས་ཕུད་ན་འགིག་གི་ཡོད། འོན་ཀང་གལ་སིད་ཁོང་ཚོས་ཅོག་ཙེ་ནས་ལངས་ཏྱེ་ཡར་མར་འགོ་བ་ཡིན་ན་
ངྱེས་པར་དུ་གདོང་ཁྱེབས་གོན་གནང་དགོས་པ་དང་། གསོལ་ཚིགས་མཆོད་སའི་ས་ཆ་དྱེ་འདྲའི་ནང་དུ་ 25% ཡི་ཆ་ཤས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་གི་རྱེད།
ལས་མི་ཞིག་གིས་སི་དམངས་ཀི་ས་ཆ་མིན་པའི་ཟ་ཁང་གི་ས་གནས་ཤིག་ལ་ཞལ་ལག་མཆོད་པ་ཡིན་ན་ཤོང་ཚད་དྱེ་འདྲའི་ནང་དུ་འཚུད་མྱེད།
ཕིར་འཁྱེར་བ་ཡང་ན་སྱེལ་འགྱེམ་ཆྱེད་དུ།
• ལག་པའི་གཙང་སྦྲའི་ས་ཚིགས་ཞལ་ལག་དང་ཡང་ན་འཐུང་ཆས་སྒུག་མཁན་གི་ཚོང་ཤག་ཚོའ་ི ཆྱེད་དུ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས།
• ལས་བྱེད་མི་སས་ཡི་ཙི་དང་ཆུས་ལག་པ་བཀྲུས་ཡོད་པ་ཡང་ན་ལག་སིན་སྱེལ་བྱེད་བྱེད་སོད་བཏང་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས། གལ་སིད་ལས་བྱེད་མི་སས་
ལག་ཤུབས་བྱེད་སོད་གཏོང་གི་ཡོད་ན། དྱེ་དག་ཡང་སྱེ་བརྱེ་ལྱེན་གནང་དགོས་པ་དང་།
• གལ་སིད་ཁང་པའི་ནང་དུ་ལྱེན་པ་ཡང་ན་སྱེལ་འགྱེམ་གནང་གི་ཡོད་ན། སྱེའུ་ཁུང་ཡང་ན་སོ་དག་རླུང་འགོའི་ཆྱེད་དུ་ཁ་ཕྱེས་ཡོད་པ་བྱེད་དགོས།
སྨན་ས་དང་སི་པན་ལ་སོགས་པ་ཐད་ཀར་ཚོང་ཤག་ལ་ཐྱེངས་གཅིག་བྱེད་སོད་བཏང་རྱེས་དོར་རུང་བའི་བླུགས་སོད་ནང་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་ཡང་ན་བླུགས་

སོད་དག་འཆར་ཅན་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་ཡང་ན་དུག་སྱེལ་བས་ཡོད་པ་དགོས།
གལ་སིད་དོར་མི་རུང་བའི་ཟས་ཐོ་བྱེད་སོད་བས་ཡོད་ན། རུ་ཁག་ཅིག་གིས་བྱེད་སོད་བས་རྱེས་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་འཇོམས་བྱེད་དགོས།
སོན་ནས་ཐུམ་སིལ་བཟོས་ཡོད་པའི་ཐུ་མར་དང་ཀང་ཊ་ཡང་ན་དྱེ་རིགས་སོན་ནས་བསིལ་ཡོད་པ་བྱེད་སོད་ཐོང་། གདོང་ཁྱེབས་དང་ལག་ཤུགས་གོན་
ཡོད་པའི་ཐོག་ནས་ཐུ་མར་དང་ཀང་ཊ་སོན་ནས་ཐུམ་སིལ་བཟོ་དགོས། བསིལ་མྱེད་པའི་སྦུ་བུ་ཡང་ན་ཁོ་རྱེ་བྱེད་སོད་གཏོང་མི་ཆོག་པ་བཟོས།
གལ་སིད་གཙང་མ་བཟོ་བའི་ཡང་ན་གཉན་འཇོམས་བྱེད་པའི་ཐོན་རྫས་ཀིས་ཉྱེན་ཁ་བཟོ་བ་ཡང་ན་ཅ་དངོས་ཡང་ན་འཕྲུལ་ཆས་འཛད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་
ན། བྱེད་སོད་བཏང་རྱེས་ལག་པའི་གཙང་སྦྲའི་ས་ཚིགས་ནང་དུ་འཇོག་པ་དང་ཡང་ན་དོར་རུང་བའི་ལག་ཤུབས་མཁོ་སོད་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན་འཕྲུལ་
ཆས་དྱེ་རིགས་བྱེད་སོད་གཏོང་མཁན་གི་ལས་མིའ་ི གངས་ཚད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོས།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
ཟས་བཟོ་མཁན་གི་ལས་མི་ཚོས་ལས་དུས་སབས་སུ་ལས་མི་གཞན་དག་གི་ལས་ཀའི་ས་ཚིགས་ཕན་ཚུལ་བརྱེ་ལྱེན་བྱེད་པ་ཡང་ན་དྱེ་དག་ནང་དུ་སོང་བ་
སོགས་ལ། འོས་འཚམས་ལྡན་པའི་ངང་གཙང་མ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་ཡང་ན་དུག་སྱེལ་བས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དྱེ་རིགས་མི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།
རྱེག་ཐུག་མི་དགོས་པའི་ལག་སིན་སྱེལ་བྱེད་མཁོ་སོད་བྱེད་མཁན་གི་ཡོ་བད་བྱེད་སོད་གཏོང་བའི་བོ་སོབས་སྤྱེལ་དགོས།
གང་དུ་གནང་ཐུབ་ཀང་། མགོན་པོ་ཚོར་ཐྱེངས་གཅིག་བྱེད་སོད་གཏོང་བའི་ཤོག་བུ་དང་། དོར་རུང་བའི་ཟས་ཐོ་ མཁོ་སོད་གནང་བ་དང་ཡང་ན་དཀར་
པང་ཡང་ན་ནག་པང་ཡང་ན་བརྙན་འཕིན་ཡང་ན་བརྙན་སོན་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་ཏུ་ཟས་ཐོ་འགྱེམས་སོན་གནང་དགོས།
ཚོང་ཤག་ཚོས་དྲ་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཟས་ཐོ་ལ་གཟིགས་པའི་སྐུལ་མ་གཏོང་དགོས། (དཔྱེར་ན། ཁོང་ཚོ་རང་ཉིད་ཀི་སོད་བདྱེའི་ཁ་པར་ཡང་ན་གོག་གི་ཡོ་བད་ལྟ་
བུ་བྱེད་སོད་བྱེད་པ།) དྱེ་ཡང་གང་དུ་ཐུབ་ཀང་དྱེ་ལྟར་གནང་དགོས།
བརྡ་འབྱེལ།

བཀའ་ཁབ་ཁག
མངའ་སྱེའ་ི ངོས་ནས་བཀའ་ཁབ་གནང་བའི་བཟོ་ལས་ཀི་ལམ་སོན་ཁག་ཁྱེད་ཀིས་བསར་ཞིབ་བས་པ་དང་གོ་ཚོད་ཡོད་པ། ཁྱེད་ཀིས་དྱེ་དག་ལག་བསར་
གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལྱེན་གནང་དགོས།
མངོན་གསལ་དོད་པོའ་ི ཐོག་ནས་ལས་མི་དང་ཚོང་ཤག་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་ཟ་ཁང་གི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་སར་དགོས།
• ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་ཚོང་ཤག་གི་མིའི་གངས་འབོར་དྱེ་ཤོང་ཚད་ཀི་ 25% ཡོད་དགོས་པ་དང་།
• གདལ་བཤིག་གཏོང་བའི་རིགས་སན་སྱེང་ཞུ་སའི་ཁ་པར་ཡང་ན་འཕིན་ཐུང་ཨང་གངས་སར་དགོས། གདལ་བཤིག་གཏོང་བའི་རིགས་མཐོང་མཁན་
གི་དོ་བདག་ཚོས་གནད་དོན་དྱེ་རིགས་ 833-208-4160 ཁ་པར་གཏོང་བ་ཡང་ན་ “VIOLATION” (གདལ་བཤིག་) ཞྱེས་བིས་ཏྱེ་
855-904-5036 འཕིན་ཐུང་སྐུར་ནས་སན་སྱེང་ཞུ་ཆོག
ལས་མི་དང་། ཚོང་མཁན། ཚོང་ཤག་ཚོའི་ཆྱེད་དུ་ལམ་སོན་ཁག་དང་། སོང་བརྡར། མཚོན་རྟགས། དྱེ་བཞིན་བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་སོད་ཀི་
བརྒྱུད་ལམ་གི་བརྡ་འབྱེལ་འཆར་གཞི་ཞིག་བཟོས།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
ས་སད་ཀི་གསལ་བསགས་བྱེད་པ། འཕིན་ཐུང་སྐུར་བ། ཡང་ན་བརྙན་ཡོལ་སྱེང་དུ་བརྡ་ཐོ་སྤྱེལ་ནས་མངགས་ཉོ་ཞིག་ཡང་ན་སོད་ས་སྒུག་མཁན་གི་ཚོང་
ཤག་ཚོར་བརྡ་འབྱེལ་གནང་དགོས།
དབྱེ་སྱེལ།

བཀའ་ཁབ་ཁག
ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སར་འབོར་མ་སོན་དང་འབོར་མ་ཐག་ཏུ་ལས་བྱེད་མི་ས་དང་ཚོང་ཤག་ཚོས་ཚ་དྲོད་བརྟག་དཔྱད་ཅིག་བྱེད་དགོས། དོ་བདག་གང་རུང་
ལ་ཚ་དྲོད་ཚ་ཚད་ 100.0°F ལས་མང་བ་ཡོད་ན། ངྱེས་པར་དུ་ཁོང་ཚོ་ལས་མི་ཞིག་ཡང་ན་ཚོང་ཤག་ཡིན་མིན་ལ་ལྟོས་པར་ནང་དུ་འཛུལ་དུ་འཇུག་མི་
རུང་། ཚ་དྲོད་བརྟག་དཔྱད་ངྱེས་པར་དུ་ཨ་རིའི་གོ་སབས་འདྲ་མཉམ་ལས་ཀའི་ལྷན་ཚོགས་ (U.S. Equal Opportunity Employment
Commission) ཡང་ན་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་གི་ལམ་སོན་ཁག་གཞིར་བཟུང་གནང་དགོས།
ལས་མིའ་ི ཡང་ན་ཚོང་ཤག་གི་འཕོད་བསྱེན་གཞི་གངས་ (དཔྱེར་ན། དོ་བདག་ཅིག་གི་ཚ་དྲོད་གཞི་གངས་ངྱེས་ཅན་ཞིག) ཉར་མི་རུང་། འོན་ཀང་དོ་
བདག་ཚོས་དབྱེ་སྱེལ་བས་ཡོད་པའི་ཐོ་འགོད་ (དཔྱེར་ན། མཐར་སོན་པ་ཡང་ན་མཐར་མི་སོན་པ། དག་པ་ཡང་ན་མི་དག་པ་ལྟ་བུ་) ཉར་ཆོག
གོང་དུ་འགྱེལ་བརོད་བས་པའི་དགོས་ངྱེས་ཀི་ཚ་དྲོད་བརྟག་དཔྱད་ཐོག་ཏུ། ལས་མི་ཚོ་དང་། གང་དུ་གནང་ཐུབ་ཀང་ཚོང་མཁན་གི་ཉིན་རྱེའི་འཕོད་

བསྱེན་དབྱེ་སྱེལ་ལག་ལྱེན་མ་བས་ཀ་མྱེད་ཁག་ལག་བསར་གནང་དགོས། འོན་ཀང་དབྱེ་སྱེལ་དྱེ་འདྲ་ཚོང་ཤག་ཚོ་དང་སྱེལ་འགྱེལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དགོས་
ངྱེས་ཡིན་པའི་བཀའ་ཁབ་གཏོང་མི་དགོས།
དབྱེ་སྱེལ་སབས་སུ། ཉུང་མཐར་ཡང་དྱེ་དག་སོར་སད་ཆ་དྲིས་དགོས། (1) ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་རྟགས་རིགས་འདས་པའི་ཉིན་གངས་ 14 ནང་ཐོན་པ། (2)
མཐུན་པའི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་ངོ་བརྟག་དཔྱད་འདས་པའི་ཉིན་གངས་ 14 ཡི་ནང་ཐོན་པ། (3) ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་པ་ངྱེས་པ་ཡང་ན་དོགས་པ་
བྱེད་སའི་མི་ལ་འབྱེལ་ཐུག་ཉྱེ་པོ་བྱེད་པ་དང་ཡང་ན། (4) སི་ཚོགས་ནང་དུ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 བྱེད་ཀི་ཡོད་སའི་མངའ་སྱེ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ཚོད་ 24 ལས་
རིང་བའི་རིང་འདས་པའི་ཉིན་གངས་ 14 ཡི་ནང་དུ་འགྲུལ་བསོད་བས་ཡོད་པ།
འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་གི་འགྲུལ་བསོད་སློབ་སོན་ནང་དུ་གསལ་བའི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་ཤུགས་ཆྱེ་ཡོད་པའི་མངའ་སྱེ་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་གསར་
ཤོས་སོར་དང་ཟུར་བཀག་དགོས་ཁག་གི་སོར་གཟིགས་རོགས།
དབྱེ་སྱེལ་བས་རྱེས་དོ་བདག་ཅིག་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་རྟགས་རིགས་ཡོད་པ་གསལ་ཡོད་ན་ས་ཁང་ཁོར་ཡུག་ནང་དུ་ངྱེས་པར་དུ་འགོ་འཇུག་མི་རུང་།
འབྱེལ་བ་བྱེད་ས་གཙོ་བོ་ཞིག་ཁ་གསལ་བཟོས་ནས་འདྲི་རད་གང་ཚང་ལ་བསར་ཞིབ་བས་ཡོད་པའི་དག་མཆན་འགོད་པ་དང་དོ་བདག་ཚོར་གལ་སིད་
ཁོང་ཚོར་ཕིས་སུ་ནད་རྟགས་རིགས་མོང་ཚོར་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བརྡ་ལན་སོད་ཐུབ་པའི་ཆྱེད་དུ་དགོས།
ཚོང་གཉྱེར་བྱེད་སའི་ནང་དུ་འཛུལ་ (ཡང་ན་སོན་ནས་རྒྱང་ནས་མིང་འགོད་) ཚར་རྱེས་སུ་ཚོང་ཤག་གི་རུ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་མི་ 1
གིས་རང་ཉིད་ཀི་མིང་དང་། ཁ་བང་། ཁ་པར་ཨང་གངས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་འབྱེལ་ཐུག་རྱེས་སྱེག་གི་རོལ་བའི་ཆྱེད་དུ་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀི་ཡོད།

འོས་སོར་བས་པའི་ལག་ལྱེན་ལྱེགས་ཤོས་ཁག
རྱེག་ཐུག་མྱེད་པའི་ཚ་དྲོད་པར་ཆས་ཐོག་བརྱེགས་ཁང་པའི་ནང་དུ་འཛུལ་སའི་ས་གནས་ཁག་ལ་བྱེད་སོད་བཏང་སྱེ་ནད་རྟགས་རིགས་ཡོད་སིད་པའི་དོ་
བདག་སྱེར་པ་དག་ངོས་འཛིན་དང་དོ་བདག་དྱེ་རིགས་སུ་རུང་ཞིག་དབྱེ་སྱེལ་གཉིས་པ་བྱེད་སའི་གནས་སུ་བརྡ་སོན་བས་ཏྱེ་དབྱེ་སྱེལ་མཇུག་སིལ་བྱེད་
དགོས།
དབྱེ་སྱེལ་མ་ཚར་སོན་ལ་ལས་མི་ཚོས་མི་གཞན་དག་མཉམ་དུ་འདྲྱེས་པ་ཡང་ན་འབྱེལ་ཐུག་ཉྱེ་པོ་མི་ཡོང་བ་བྱེད་དགོས།
དབྱེ་སྱེལ་གནང་མཁན་ཚོ་ལས་བདག་གིས་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་དོ་བདག་དྱེ་དག་ཡང་ CDC དང་། DOH དྱེ་བཞིན་ OSHA ཡི་འགོ་ལུགས་སིག་
གཞི་དག་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཚོས་སོང་བརྡར་སོད་གནང་དགོས།
མི་རྱེ་རྱེ་ཡི་ཐོ་འགོད་ཅིག་ཉོར། དྱེའི་ནང་ལས་མི་དང་ཚོང་མཁན། དྱེ་ཡང་ལས་གནས་ཡང་ན་ས་གནས་ལ་ (དྱེའ་ི ནང་དུ་ཚོང་ཤག་དང་ PPE ཡོད་པའི་
ཐོག་ནས་སྱེལ་འགྱེམ་བས་པ་ཡང་ན་འབྱེལ་ཐུག་མྱེད་པའི་ཐོག་ནས་དྱེ་ལྟར་བས་པ་དྱེ་དག་འཚུད་མྱེད།) མི་གཞན་དག་དང་འབྱེལ་ཐུག་ཉྱེ་པོ་ཡང་ན་
མཚམས་ཐག་ཉྱེ་པོ་གནང་ཡོད་པ་ཚོ་འཚུད་ཡོད། དྱེ་ལྟར་གནང་བ་ཡིན་ན་དོ་བདག་ཞིག་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡི་ནད་ཡོད་པ་ངོ་བརྟག་ཆོད་པའི་གནས་
སངས་ཤིག་བྱུང་དུས་འབྱེལ་ཐུག་ཆ་ཚང་ངོས་འཛིན་དང་། རྱེས་སྱེག བརྡ་ཁབ་གཏོང་ཐུབ།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་པའི་དོགས་པ་བས་ཡོད་པ་ཡང་ན་ཡོད་པ་ངྱེས་གསལ་བཟོས་པ་ཡང་ན་ལས་མི་ཞིག་གིས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ཡོད་མཁན་གི་ནད་པ་ཞིག་
དང་འབྱེལ་ཐུག་ཉྱེ་པོ་ཡང་ན་མཚམས་ཐག་ཉྱེ་པོའི་ངང་འབྱེལ་བ་བས་ཡོད་མཁན་གི་ལས་མི་ལས་གནས་སུ་བསར་ལོག་ཆྱེད་དུ་འབད་བརོན་གནང་
མཁན་ཚོས་འགོ་ལུགས་སིག་གཞི་དང་སིད་ཇུས་ཁག་གི་སོར་ DOH ཡི་ལམ་སོན་ལ་གཟིགས་རོགས།
ནིའུ་ཡོག་གོང་ཁྱེར་འཕོད་བསྱེན་ལྷན་ཁང་གི་ངོས་ནས་གནས་སངས་ཀི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏྱེ་འོས་སོར་བས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སིད། 9.27.20

