ཁྱེེ ད་ཀྱིི་

Johnson & Johnson/
Janssen ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19

ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་
རྗེེ ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིིས་གང་མཁྱེེ ན་
དགོ ོས་པ།

nyc.gov/covidvaccine
Tibetan

ཁྱེེ ད་ཀྱིིས་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་ས་ནས་མ་ཐོན་གོ
ོ
ོང་ལ།

ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱང་བུ་ཞིི ག་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ངེེ ས་པར་དུ་ཐོབ་ཐུབ་པ་གནང་
ོ
དགོ ོས། དེེས་ཁྱེེ ད་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་གང་ཐོབ་ཡོ
ོ
ོད་པ་དང་ག་དུས་ཐོབ་ཡོ
ོ
ོད་པ་
སྟོ ོན་གྱིི ་རེེ ད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི་སྨན་ཐུན་གཉིིས་པའིི ་ཆེེ ད་དུ་ངས་ཡང་བསྐྱར་ཡོ ོང་དགོ ོས་
ཀྱིི་ཡོ ོད་དམ།

མེེ ད། Johnson & Johnson ནད་འགོ ོག་སྨན་ཐེེ ངས་གཅིི ག་རང་ལས་
དགོ ོས་ཀྱིི ་མེེ ད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་གང་ཡོ ོད་དམ།

ཞོ ོར་ཕོ ོག་དཀྱུས་མ་ཁག་གིི ་ནང་དུ་ལག་ངར་ནང་ན་ཟུག་གཏོང་བ་ཡང་ན་སྨན་
ོ

ཁབ་རྒྱག་ས་སྐྲངས་པ་དང་། མགོ ོ་ན་བ། གཟུགས་པོ ོར་ན་ཟུག་གཏོང་བ།
ོ
ལུས་པོ ོ་

ཐང་ཆད་པ། ཚ་བ་སོ ོགས་འཚུད་ཡོ ོད། ཞོ ོར་ཕོ ོགས་རིི གས་སྤྱིི ར་བཏང་མིི ་རྒན་པའིི ་
ནང་དུ་ཉུང་བ་ཡོ ོད་པ་དང་རྒྱུན་དུ།

• མངོན་ཆུང་ནས་འབྲིི
ོ
ང་ཙམ་ཡོ ོད།

• ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་རྗེེ ས་ཉིིན་གསུམ་ནང་ཚུད་ལ་འགོ ོ་འཛུགས་ཀྱིི ་
རེེ ད། (ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་བྱས་པའིི ་ཉིིན་དེེའིི་རྗེེ ས་ཀྱིི ་ཉིིན་མོ ོ་དེེ་ལ་སྤྱིི ར་
བཏང་མང་བ་ཡོ ོད།)

• དེེ་དག་འགོ ོ་འཛུགས་བྱས་རྗེེ ས་ཉིིན་གཅིིག་ནས་གཉིིས་བར་ལྷག་གིི ་རེེ ད།
གལ་སྲིིད་ང་ལ་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ཐོན་པ་ཡིི
ོ
ན་ན་ངས་གང་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།

གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ཡོ ོད་པ་དེེ་དག་གིི ས་ཁྱེེ ད་བློ ོ་མིི ་བདེེ་བ་བཟོ་གིི
ོ ་

ཡོ ོད་པ་ཡང་ན་དེེ་དག་ཉིིན་ཤས་རྗེེ ས་ལ་ཡལ་མིི ་འགྲོ ོ་བ། ཡང་ན་གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་ལ་

སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སའིི ་གནས་སུ་ཆུ་ཚོོད་ 24 ཡིི ་རྗེེ ས་ལ་དམར་པོ ོ་ཆགས་པ་ཡང་

ན་རྨ་ཁ་ཐོན་ནས་ཆེེ
ོ
་རུ་སོ ོང་བ་ཡིི ན་ན། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་

གནང་མཁན་ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ལྟ་སྐྱོ ོང་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་བྱེེ ད་མཁན་ལ་ཚོོང་ཁང་

ནང་སིི ལ་ཚོོང་བྱེེ ད་པའིི ་སྨན་དཔེེ ར་ན་ acetaminophen (Tylenol) ཡང་
ན་ ibuprofen (Advil) བེེ ད་སྤྱོ ོད་གཏོང་བའིི
ོ
་སྐོ ོར་བཀའ་མོ ོལ་གནང་དགོ ོས།
ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ནད་རིི གས་སྟངས་འཛིི ན་དང་སྔོ ོན་འགོ ོག་ལྟེེ ་གནས་ཁང་

(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
V-safe སྤྱོ ོད་བདེེའིི་ཁ་པར་ཉེེར་སྤྱོ ོད་བརྒྱུད་ནས་སྙན་སེེ ང་ཞུས། མང་བ་མཁྱེེ ན་

ཐུབ་པ་དང་ཉེེར་སྤྱོ ོད་ཕབ་ལེེ ན་ཆེེ ད་དུ། དྲ་ཚིི གས་འདིིར་གཟིི གས།

vsafe.cdc.gov ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཡང་ཞོ ོར་ཕོ ོག་རིི གས་ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི ་འགལ་

ཟླའིི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་སྙན་སེེ ང་ཞུ་བའིི ་མ་ལག་ (Vaccine Adverse

Event Reporting System, VAERS) ལ་སྙན་སེེ ང་ཞུ་ཐུབ། སྙན་

སེེ ང་ཁག་འདིི་ལ་ཞུ་ཐུབ། vaers.hhs.gov/reportevent.html

ཡང་ན་ 800-822-7967 ལ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྙན་སེེ ང་ཞུ་ཐུབ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་

གནས་ཚུལ་གང་སྙན་སེེ ང་ཞུས་པ་དེེ་དག་གསང་རྒྱ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་རེེ ད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེ་ལ་མིི་འཕྲོ ོད་པའིི ་ཡ་ལན་ཞིི ག་འབྱུང་སྲིིད་དམ།

མིི ་འཕྲོ ོད་པའིི ་ཡ་ལན་དཀོ ོན་པོ ོ་ཡོ ོད་པ་དང་སྤྱིི ར་བཏང་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་
སྐར་མ་འགའ་ཤས་ནས་ཆུ་ཚོོད་གཅིི ག་གིི ་ནང་ཚུད་ལ་འགོ ོ་འཛུགས་བྱེེ ད་ཀྱིི ་
རེེ ད། མིི ་འཕྲོ ོད་པའིི ་ཡ་ལན་ཤུགས་ཆེེ ་བ་ཞིི ག་གིི ་རྟགས་མཚན་ཁག་གིི ་ནང་
དུ་དབུགས་གཏོང་ལེེ
ོ ན་ཁག་པོ ོ་དང་། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ངོ་གདོ
ོ ང་དང་མགྲིི
ོ
ན་པ་སྐྲངས་

པ། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ལུས་ཡོ ོངས་ལ་ཐོར་པ་སིི
ོ
བ་སིི བ་ཐོན་པ།
ོ
མགོ ོ་ཡོ ོམ་འཁོ ོར་བ་དང་

ལུས་སྟོ ོབས་སྐྱོ ོ་པོ ོ་ཚོོར་བ་སོ ོགས་འཚུད་ཡོ ོད། གལ་ཏེེ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ཁྱེེ ད་རང་ཉིིད་ལ་

མིི ་འཕྲོ ོད་པའིི ་ཡ་ལན་ཤུགས་ཆེེ ་ཐོན་གྱིི
ོ ་ཡོ ོད་པའིི ་འདོད་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིི
ོ
ན་ན།
911 ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
ོ ཡང་ན་སྨན་ཁང་ཐག་ཉེེ་ཤོ ོས་དེེ་ལ་ཕེེ བས།
ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི་ནུས་པ་ག་དུས་ཐོན་གྱིི
ོ
་རེེ ད་དམ།

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྨན་ཁབ་གཉིིས་པ་དེེ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་བདུན་ཕྲག་གཅིི ག་ནས་གཉིིས་ཀྱིི ་རྗེེ ས་
ལ་མ་གཏོགས་ཁྱེེ
ོ
ད་ལ་སྲུང་སྐྱོ ོབ་ཆ་ཚང་མེེ ད།

ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་ངས་ཀོ ོ་ལྦིིད་ཊ་-19 ཡིི་དྭོ ོགས་ཟོན་ཁག་
ོ
མཚམས་འཇོག་བྱས་ན་འགྲིི
ོ
ག་གིི་ཡོ ོད་དམ།

མེེ ད། ནད་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་རྗེེ ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ངེེ ས་པར་དུ་སྔོ ོན་འགོ ོག་གིི ་

ཐབས་ལམ་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་དགོ ོས།

• གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་རང་ནད་པ་ཡིི ན་པ་ཁྱིི མ་དུ་བཞུགས།

• མིི ་གཞན་དག་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྷིི�་ཊིི་ 6 ཉར་གནང་དགོ ོས།
• གདོང་ཁེེ
ོ བས་ཤིི ག་གྱོ ོན།

• ཁྱེེད་ཀྱིི ་ལག་བཀྲུ་བ་དང་ལག་སྲིི ན་སེེ ལ་བྱེེ ད་ཅིིག་བེེ ད་སྤྱོ ོད་ཡང་སེེ ་
གཏོང་དགོ
ོ
ོས།

Johnson & Johnson ཡིི ་ནད་འགོ ོག་སྨན་གྱིི ས་མིི ་ཚོོ་ཀོ ོ་ལྦིི ད་ཊ་-19
ལས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་བསྟན་ཡོ ོད་ཀྱང་། ང་ཚོོས་སྲུང་སྐྱོ ོབ་དེེ་དུས་ཡུན་
ཇིི ་ཙམ་རིི ང་ལྷག་གིི ་ཡོ ོད་པ་དང་གལ་སྲིི ད་ནད་འགོ ོག་སྨན་དེེས་ཁྱབ་
གདལ་སྔོ ོན་འགོ ོག་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་མེེ ད་ཤེེ ས་དགོ ོས།

ང་ལ་ནད་འགོ ོག་སྨན་ཆེེ ད་དུ་ཡང་ན་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཐུག་འཕྲད་
ཀྱིི་ཐོབ་འཛིི
ོ
ན་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་རེེ ད་དམ།

མེེ ད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་འགན་བཅོ ོལ་ལ་ཐོབ་འཛིི
ོ
ན་ཐོབ་སྲིི
ོ ད། འོ ོན་ཀྱང་ནད་འགོ ོག་སྨན་
ཆེེ ད་དུ་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་རིི ན་པ་མཉམ་སྤྲོ ོད་གནང་དགོ ོས་པ་ཡང་ན་སྨན་ཡོ ོན་གཞན་

དག་ཐོབ་ཀྱིི
ོ ་མ་རེེ ད།

ངའིི ་སྒེེར་གྱིི་གནས་ཚུལ་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱས་ཡོ ོད་དམ།

ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྒེེ ར་གྱིི ་གནས་ཚུལ་གསང་བ་ཡིི ན་པ་དང་སྲུང་སྐྱོ ོབ་བྱས་ཡོ ོད། ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་
སྐོ ོར་གྱིི ་གཞིི ་རྩའིི ་གནས་ཚུལ་ (དཔེེ ར་ན་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་མིི ང་དང་། ཁ་བྱང་། ཁ་པར་

ཨང་གྲངས། སྐྱེེ ས་ཚེེ ས། མིི ་རིི གས་དང་རིི གས་རྒྱུད། ནད་འགོ ོག་སྨན་འཛུགས་

ཟླ་ཚེེ ས། ནད་འགོ ོག་སྨན་གང་ཐོབ་པ་ལྟ་བུ་)
ོ
ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་

ལྷན་ཁང་དང་སེེ མས་ཁམས་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ (ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་
ལྷན་ཁང་) ལ་ཁྲིི མས་ཀྱིི ་དགོ ོས་དོན་ལྟར་མཉམ་སྤྱོ
ོ
ོད་མིི ་བྱེེ ད།

གལ་སྲིིད་ང་ལ་དྲིི་བ་གཞན་དག་ཡོ ོད་ན་གང་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།
ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་མཁོ ོ་སྤྲོ ོད་གནང་མཁན་ལ་ཡང་ན་311ལ་ཁ་པར་ཐོང་།
ོ

ཉེེན་མེེད།

རིི ན་མེེད།

ལས་སླ་པོ ོ།

ནིི འུ་ཡོ ོག་གྲོ ོང་ཁྱེེ ར་འཕྲོ ོད་
བསྟེེན་ལྷན་ཁང་།

ནིིའུ་ཡོག་གྲོ
ོ ང་ཁྱེེ
ོ ར་གྱིི་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ལྷན་ཁང་།
nyc.gov/covidvaccine
ནིིའུ་ཡོག་མངའ་སྡེེ
ོ
འི་ི འཕྲོད་བསྟེེ
ོ
ན་ལྷན་ཁང་།
covid19vaccine.health.ny.gov
CDC:
cdc.gov/covidvaccine

ནིིའུ་ཡོག་གྲོ
ོ ང་ཁྱེེ
ོ ར་འཕྲོད་བསྟེེ
ོ ན་ལྷན་ཁང་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་འགྱུར་འགྲོ
ོ
ས་དང་
ོ
བསྟུན་ཏེེ་འོས་སྦྱོ
ོ ར་བྱས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོ
ོ
ང་སྲིི
ོ ད། 3.8.21

