Johnson & Johnson/Janssen ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་སོར་གྦི་གནས་ཚུལ་གསར་པ།
Johnson & Johnson/Janssen ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞྦིག་གྦི་རྦིང་ནད་འགོག་སྨན་དེ་དང་འབེལ་ཡོད་འཕོད་བསེན་གནད་དོན་
ཡོད་སྦིད་པ་དེ་རོག་ཞྦིབ་ཆེད་དུ་བེད་སོད་མཚམས་འཇོག་བྱས་རེས་ད་ལྟ་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ནང་དུ་ཡོད་པའྦི་མྦི་ལོ་ 18 དང་དེ་ལས་ལོ་ན་རྒན་པ་ཚོར་ཐོབ་ཐུབ།
ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་དང་སེམས་ཁམས་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ (ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་) ལ་ Johnson & Johnson ནད་
འགོག་སྨན་དང་དེ་བཞྦིན་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པའྦི་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གཞན་དག་གྦི་བདེ་འཇགས་དང་ཕན་ནུས་ལ་མུ་མཐུད་ནས་གདེང་ཚོད་ཡོད།
ནད་འགོག་སྨན་འཛུགས་ནྦི་རང་ཉྦིད་དང་། རང་གྦི་བརེ་བའྦི་མྦི་ཚོ། དེ་བཞྦིན་ང་ཚོའྦི་སྦི་ཚོགས་ཁག་མུ་མཐུད་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་སོབ་བྱེད་པའྦི་བྱ་ཐབས་
ཁེད་ཀྦིས་གནང་ཐུབ་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤྦིག་རེད།
Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་གནས་སབས་རྦིང་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའྦི་རྒྱུ་མཚན་གང་རེད་དམ།
2021 ལོའྦི་ཕྦི་ཟླ་བཞྦི་པའྦི་ཚེས་ 13 ཉྦིན། ནད་རྦིགས་སངས་འཛིན་དང་སོན་འགོག་ལྟེ་གནས་ཁང་ (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) དང་ བཟའ་ཆས་དང་སྨན་རྦིགས་འཛིན་སོང་ (Food and Drug Administration, FDA) ངོས་ནས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡོད་པའྦི་ཁག་ལྦིང་གྦི་
གནས་ཚུལ་མྦི་དྲུག་ལ་ཐོན་ཡོད་པ་སྙན་སེང་ཞུས་པའྦི་རེས་སུ་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུ་དེ་གནས་སབས་རྦིང་ལ་མཚམས་
འཇོག་བྱེད་དགོས་པའྦི་འོས་སོར་གནང་ཡོད། གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དེ་དག་ CDC དང་ FDA ཡྦི་ནད་འགོག་སྨན་གྦི་བདེ་འཇགས་སངས་འཛིན་ལམ་ལུགས་
བརྒྱུད་ནས་ངོས་འཛིན་ཐུབ་ཡོད། ཁ་སོན་གྦི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་དང་བསར་ཞྦིབ་ཆེད་དུ་ནད་འགོག་སྨན་དེ་བེད་སོད་དེ་ས་གནས་སབས་རྦིང་མཚམས་འཇོག་
བྱས་ཡོད།
ཞྦིབ་རད་ཀྦིས་གང་མྦིག་སོན་བྱས་ཡོད་དམ།
2021 ལོའྦི་ཟླ་བ་བཞྦི་པའྦི་ཚེས་ 21 བར་ལ། Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་དེ་ལ་བཀའ་འཁོལ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་སེ་ནད་འགོག་སྨན་དེ་ཐོབ་མཁན་
ཧ་ལམ་ས་ཡ་ 8 ཙམ་ནང་ནས་ཧ་ཅང་དཀོན་པོ་ཡོད་པའྦི་ཁག་མྦིག་གངས་ཚད་དམའ་པོ་ཡོད་པའྦི་ཁག་ལྦིང་གྦི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ 15 བྱུང་ཡོད། གནས་སངས་
དེ་ལ་ thrombosis (ཁག་ལྦིང་) ཟེར་བ་དང་ thrombocytopenia (ཁག་མྦིག་གངས་ཚད་དམའ་པོ་) ནད་མཉམ་བསྡུས་ནད་རགས་ (ཊྦི་ཊྦི་ཨེསེ་
(thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS)) ཡོད། སྙན་སེང་ཞུས་པའྦི་ TTS ཡྦི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་ཆ་ཚང་ནང་བུད་མེད་ལོ་ 18 ནས་
59 ཡྦིན་པ་ཚོར་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ནད་རགས་རྦིགས་ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རེས་ཉྦིན་དྲུག་ནས་ 15 ཡྦི་རེས་སུ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་ཀྦི་ཡོད། དེ་ནྦི་ནད་
འགོག་སྨན་ཁབ་དེ་བརྒྱབ་པའྦི་བུད་མེད་ལོ་ 18 ནས་ 49 ཡྦིན་པ་ས་ཡ་གཅྦིག་གྦི་ནང་དུ་ TTS ཡྦི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་གངས་བདུན་ཙམ་ཡྦིན་པ་དང་། བུད་མེད་
ལོ་ 50 དང་དེ་ཡན་ཆད་དེ་ཡང་སྨན་ཁབ་དེ་བརྒྱབ་ཡོད་མཁན་ས་ཡ་གཅྦིག་གྦི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་བ་གཅྦིག་ལས་ཉུང་བ་ཐོན་ཡོད། དེར་ཡང་ནད་འགོག་
སྨན་སྨན་དཔྱད་ཁང་གྦི་ཚོད་ལྟ་ཁག་གྦི་ནང་དུ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་མཁན་སེས་པ་ཕོ་ཞྦིག་ལ་ TTS ཡྦི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།
CDC དང་ FDA ངོས་ནས་ནད་འགོག་སྨན་དེའ་ྦི སོར་ལ་འོས་སོར་གང་བྱས་ཡོད་དམ།
CDC དང་ FDA ངོས་ནས་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་དེ་མུ་མཐུད་ནས་མྦི་ལོ་ 18 དང་དེ་ལས་ལོ་རྒན་པ་ཚོར་སོད་དགོས་པའྦི་འོས་སོར་
བྱས་ཡོད། ཐག་གཅོད་དེ་ནད་སྲུང་ལག་ལེན་ཁག་གྦི་སོབ་སོན་ཚོགས་ཆུང་གྦིས་འོས་སོར་གནང་བ་ཞྦིག་ལ་གཞྦི་བཞག་ཡོད། ཚོགས་ཆུང་དེ་ནྦི་གསོ་དཔྱད་དང་
སྦི་དམངས་འཕོད་བསེན་གྦི་མཁས་དབང་ཁག་ལས་བསྒྲུབས་པའྦི་རུ་ཁག་ཅྦིག་རེད། ཁོང་ཚོས་གཞྦི་ཐོ་དང་གནས་ཚུལ་གང་ཡོད་དེ་དག་ལ་བསར་ཞྦིབ་གནང་
ཡོད་པ་དང་། ནད་འགོག་སྨན་འཐོབ་པ་བྱེད་པ་ཡྦིན་ན་འབྱུང་སྦིད་པའྦི་ཉེན་ཁ་ཁག་དང་ཁེ་ཕན་ཁག་གཉྦིས་བསྡུར་ཡོད། ནད་འགོག་སྨན་དེ་ཐོབ་མཁན་གྦི་
མྦི་ཚོས། ལྷག་པར་དུ་བུད་མེད་ལོ་ 50 མན་ཆད་ཚོས་ཤྦིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡོད་ཀང་ TTS ཡྦི་ཉེན་ཁ་ཁག་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་པ་དང་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་
སྨན་གཞན་དག་གྦི་གདམ་ཀ་ཁག་ཡོད་པ་དེ་དག་སོར་ལ་ཤེས་རོགས་ངེས་པར་དུ་དགོས། ནད་འགོག་སྨན་གཞན་དག་ལ་ཉེན་ཁ་དེ་ད་བར་བྱུང་མེད།
བདེ་འཇགས་ཀྦི་གནད་དོན་དེ་ཡོད་བཞྦིན་དུ་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་གྦིས་ནད་འགོག་སྨན་དེ་བེད་སོད་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡྦིན་ནམ།
TTS ཡྦི་ཉེན་ཁ་དེ་ཧ་ཅང་ཆུང་ཆུང་ཡོད་པ་དང་། ནད་འགོག་སྨན་དེས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡྦིས་རེན་བྱས་ཏེ་ནད་ཚབས་ཆེན་ན་བ་དང་། སྨན་ཁང་དུ་ལུས་པ། འཆྦི་
སོན་སོགས་སོན་འགོག་གྦི་ཆེད་དུ་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ཐོན་གྦི་ཡོད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ཉེན་ཁ་དེའྦི་སོར་ཤེས་ཀྦི་ཡོད། ང་ཚོས་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་
ཐོབ་ཡོད་མཁན་གྦི་མྦི་ཚོར་ཁོང་ཚོར་མཁོ་བའྦི་ TTS ཡྦི་འབྱུང་སྦིད་པའྦི་ནད་རགས་ཁག་ངོས་འཛིན་བྱ་ཆེད་དང་འཕལ་དུ་ལྟ་སོང་ཐོབ་པ་བྱེད་པའྦི་གནས་ཚུལ་
སོད་ཐུབ། འཕོད་བསེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་ཀང་ཉེན་ཁ་དེའྦི་སོར་ལ་ད་ལྟ་ཤེས་རོགས་ཡོད། དེའྦི་གོ་དོན་ནྦི་ཁོང་ཚོས་ Johnson & Johnson
ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་པའྦི་རེས་སུ་ TTS ཐོན་མཁན་གྦི་སྨན་བཅོས་གནང་མཁན་ཚོར་ནད་ངོ་བརག་དཔྱད་དང་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་ཀྦི་ཡོད། གསོ་དཔྱད།
གསོ་ཐབས། ཡང་ན་ནད་འགོག་སྨན་གང་ཡྦིན་ཡང་ 100% ཉེན་མེད་མ་རེད།
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གལ་སྦིད་ངས་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའྦི་འདམ་ག་བྱེད་པ་ཡྦིན་ན། ངའྦི་ངོས་ནས་ཁ་སོན་གྦི་དོགས་ཟོན་བྱེད་དགོས་པའྦི་རྦིགས་
ཡོད་དམ།
ཁེད་ལ་ TTS ཡྦི་ཉེན་ཁ་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་ནས་འབྱུང་རྒྱུ་ཤྦིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡོད་མོད་ཀང་། ཁེད་ཀྦིས་ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་པའྦི་རེས་ཀྦི་
བདུན་ཕག་གསུམ་གྦི་རྦིང་ལ་རང་ཉྦིད་ལ་འབྱུང་སྦིད་པའྦི་ནད་རགས་རྦིགས་ཡོད་མེད་ལྟ་འཛིན་ཡག་པོ་གནང་དགོས། དཔེར་ན།
• དབུགས་ཐང་ཆད་པ།
• མྦིག་ཤེད་མྦི་གསལ་བ།
• བང་ཁོག་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་བ།
• ལས་ས་པོའྦི་ཐོག་སྨུག་ཐྦིག་ཐོན་པ།
• རྐང་པ་སྐྲངས་པ།
• སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སའྦི་གནས་ཀྦི་ཕན་ཆད་པགས་པའྦི་འོག་ལ་
དམར་རགས་ཆུང་ཆུང་ཐོན་ཡོད་པ།
• ལྟོ་བར་ན་ཟུག་ཡུན་རྦིང་གཏོང་བ།
• མགོ་ཚབས་ཆེན་ན་བ་ཡང་ན་མགོ་ཡུན་རྦིང་ན་བ།
གལ་སྦིད་ཁེད་ལ་ནད་རགས་འདྦི་དག་གང་རུང་ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རེས་བདུན་ཕག་གསུམ་གྦི་ནང་ཚུད་ལ་ཐོན་ཡོད་ན། གསོ་དཔྱད་ཀྦི་ལྟ་སོང་འཕལ་དུ་
འཚོལ་དགོས། — ཉེ་མགམ་དུ་ཡོད་པའྦི་སྨན་ཁང་ཞྦིག་ཏུ་ཕེབས་ཡང་ན་911 ལ་ཁ་པར་ཐོང་། སྨན་བཅོས་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་ཁེད་ལ་ Johnson &
Johnson ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཡོད་པ་གསུང་དགོས།
ཁད་པར་དུ། ཞོར་ཕོག་དཀྱུས་མའྦི་རྦིགས་ནད་འགོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་རེས་ཐོན་པའྦི་ནང་དུ་ཁེད་ཀྦི་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྦི་ལག་ངར་ལ་ན་ཟུག་གཏོང་བ་དང་
སྐྲངས་པ། ལུས་ཐང་ཆད་པ། ན་ཟུག་ཆུང་ཆུང་གཏོང་བ། གང་ཤུམ། མགོ་ཕན་བུ་ན་བ་ཡང་ན་ཚ་བ་རྦིམ་པ་དམའ་པོ་སོགས་འཚུད་ཡོད། དེ་དག་ནྦི་རེ་ལྟོས་བྱེད་
པའྦི་ཞོར་ཕོག་རྦིགས་ཡྦིན་པ་དང་རྒྱུན་དུ་ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རེས་ཉྦིན་ཐོག་མ་གསུམ་གྦི་ནང་ཚུན་ལ་འགོ་འཛུགས་བྱེད་པ་ (མང་ཆེ་བ་ནད་འགོག་སྨན་
ཁབ་བརྒྱབ་པའྦི་ཉྦིན་རེས་མ་དེ་ལ་ཐོན་གྦི་ཡོད་) དང་རྒྱུན་དུ་དེ་དག་འགོ་འཛུགས་བྱས་རེས་ཉྦིན་གཅྦིག་ནས་གཉྦིས་བར་གནས་ཀྦི་རེད།
TTS ཡྦི་ཉེན་ཁ་ཞྦིག་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གཞན་དག་ནས་འབྱུང་སྦིད་དམ།
TTS ད་བར་དུ་ Pfizer-BioNTech དང་ Moderna ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཁག་ཨ་རྦིའྦི་ནང་སྨན་ཁབ་ས་ཡ་ 200 ལྷག་ཙམ་བརྒྱབ་རེས་འབེལ་
བ་མེད་པ་བསན་ཡོད། ང་ཚོས་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་འདོད་མེད་མཁན་གྦི་མྦི་ཚོར་ནད་འགོག་སྨན་དེ་དག་ནས་གང་རུང་གཅྦིག་ཐོབ་
ཆེད་བསམ་ཞྦིབ་གནང་དགོས་པའྦི་སྐུལ་མ་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གྦི་ཡོད།
ནད་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་སའྦི་ས་དམྦིགས་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ཁོན་ཡོངས་ལ་ཡོད། དྲ་ཚིགས་ vaccinefinder.nyc.gov ཐོག་ཏུ་ཕེབས་ནས་
ནད་འགོག་སྨན་འཇུགས་བྱེད་ས་ཞྦིག་ཚོལ་ (ས་དམྦིགས་རེ་རེར་མཁོ་སོད་བྱེད་པའྦི་ནད་འགོག་སྨན་ཁག་གྦི་ཐོ་གཞུང་འཁོད་ཡོད།) ཡང་ན་ 877-829-4692
ལ་ཁ་པར་བཏང་སེ་གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་གོ་སྦིག་ཞུས་པའྦི་ས་དམྦིགས་ཤྦིག་གྦི་ཆེད་དུ་རོགས་རམ་ལོངས། ས་དམྦིགས་མང་པོར་དུས་ར་བཟོས་མེད་ཀང་ཁས་ལེན་
གནང་གྦི་ཡོད། གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་གོ་སྦིག་ཞུས་པའྦི་དུས་ར་མྦི་དགོས་པའྦི་ས་དམྦིགས་ཁག་གྦི་ཐོ་གཞུང་ཞྦིག་གྦི་ཆེད་དུ་ད་ྲྭ ཚིགས་འདྦིར་གཟྦིགས་རོགས།
ནད་འགོག་སྨན་གྦི་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་གཞན་དག་མེད་པ་ང་ཚོས་ཇྦི་ལྟར་ཤེས་ཐུབ་བམ།
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཁག་མུ་མཐུད་ནས་ CDC དང་། FDA དེ་བཞྦིན་རུ་ཁག་གཞན་དག་གྦི་ཞྦིབ་ནན་བདེ་འཇགས་ལྟ་ཞྦིབ་བརྒྱུད་ནས་འགོ་གྦི་ཡོད།
ཨ་རྦིའྦི་ས་ཁོན་ནང་ TTS ཡྦི་གནས་ཚུལ་ཉུང་ཤས་ཤྦིག་ནད་འགོག་སྨན་གྦི་སྨན་ཁབ་ས་ཡ་མང་པོ་བརྒྱབ་ཟྦིན་དེ་དག་ནས་ངོས་འཛིན་བྱེད་པ་དང་ Johnson
& Johnson ནད་འགོག་སྨན་ཡུད་ཙམ་རྦིང་མཚམས་འཇོག་བྱེད་པ་དེ་དག་གྦིས་བདེ་འཇགས་ལམ་ལུགས་ཁག་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྦི་ཡོད་པ་དང་སྦས་གསང་མེད་པ་
བྱེད་རྒྱུ་དེ་དག་གཙོ་བོ་ཡྦིན་པ་སོན་གྦི་ཡོད། ང་ཚོས་ནད་འགོག་སྨན་ཁག་གྦི་གནས་ཚུལ་སོར་མཉམ་སོད་བྱེད་རྒྱུར་དམ་བཅའ་བརན་པོ་ཡོད། དེའྦི་ནང་དུ་ཡོད་
སྦིད་པའྦི་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་གང་རུང་འཚུད་ཡོད།
ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་།
གལ་སྦིད་ཁེད་ལ་དྲྦི་བ་གང་རུང་ཡོད་ན། ཁེད་ཀྦི་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ཡང་ན་ 311 ལ་ཁ་པར་ཐོང་། ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་སོར་གྦི་གནས་ཚུལ་དང་
ཐོན་ཁུངས་ཁག་གྦི་ཆེད་དུ། དྲ་ཚིགས་འདྦིར་གཟྦིགས་ nyc.gov/covidvaccine FDA ཡྦི་བསར་བཅོས་བྱས་པའྦི་ Johnson & Johnson ནད་འགོག་སྨན་
གྦི་ནད་པའྦི་དངོས་བདེན་ཤོག་ལྷེ་ འདྦིར་ཡོད། ཁ་སོན་གྦི་གནས་ཚུལ་གསར་པ་ CDC ཡྦི་དྲ་ཚིགས་ འདྦིར་ཡོད།
ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕོད་བསེན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་གནས་སངས་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏེ་འོས་སོར་བྱས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྦིད།
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