ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19: གཏན་འཇགས་སོད་ཁང་ཁག་གྦི་ཆེད་དུ་དམྦིགས་པའྦི་རྒྱུན་དྦིས་དྦི་བ་ཁག
ཡྦིག་ཆ་འདྦིས་གཏན་འཇགས་སོད་ཁང་བདག་པོ་ཚོ་དང་འགན་འཛིན་ཚོར་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སོར་གྦི་རྒྱུན་དྦིས་དྦི་བ་ཁག་ལ་ལན་མཁོ་སོད་གནང་གྦི་རེད། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་
སླར་སོ་འབེད་སོར་ལ་ཞྦིབ་ཕྲའྦི་གནས་ཚུལ་མཁེན་འདོད་ཡོད་ཚེ། “Reopening New York City: Frequently Asked Questions” (ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་སླར་སོ་
འབེད་པ། རྒྱུན་དྦིས་དྦི་བ་ཁག) ཞེས་པ་དེ་ལ་གཟྦིགས། ཡང་ན་དྲྭ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ལ་ཕེབས་ནས་ “Reopening NYC” (ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་
སླར་སོ་འབེད་པ།) ཞེས་པ་དེ་འཚོལ།
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་སོན་འགོག་ཆེད་དུ་འགག་རྩའྦི་བ་ཐབས་བཞྦི་པོ་འདྦི་དག་ཐུགས་ལ་ངེས་པ་གནང་རོགས།
• གལ་སྦིད་ནད་པ་ཡྦིན་ན་རང་ཁྦིམ་དུ་བཞུགས། ཁ་རྩ་དགོས་གཏུགས་ཀྦི་སྨན་བཅོས་ལྟ་སོང་ (ལྟ་ཚོད་འཚུད་པ་) ཡང་ན་དགོས་ངེས་ཀྦི་མངགས་བ་བས་པའྦི་ལས་
དོན་ཁོ་ནའྦི་ཆེད་དུ་ཕྦི་ལ་ཕེབས་པ་མ་གཏོགས། དེ་མྦིན་གལ་སྦིད་ཁེད་ནད་པ་ཡྦིན་པ་ཡང་ན་འདས་པའྦི་ཉྦིན་གངས་ 14 ཡྦི་ནང་དུ་ཁེད་ཀྦིས་ནད་པ་ཡྦིན་པ་ཞྦིག་
དང་འབེལ་ཐུག་གནང་ཡོད་ན་རང་ཁྦིམ་དུ་བཞུགས་དགོས།
• ཕྦིའ་ྦི གཟུགས་པོའྦི་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས། མྦི་གཞན་དག་ས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕ་ྦི ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས།
• ལག་པའྦི་གཙང་སྦྲ་ཡག་པོ་ཉར་གནང་དགོས་པ་དང་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཀྦི་བ་ཐབས་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། ཁེད་ཀྦི་ལག་པ་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་ཉུང་མཐར་
ཡང་སར་ཆ་ 20 ཡྦི་རྦིང་ལ་ཡང་སེ་བཀྲུ་གནང་དགོས། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་གསང་སོད་བེད་སོད་བཏང་བ། སྣ་ཁུང་གཙང་མ་བཟོས་པ། གོ་ཡང་ན་ཧབ་སྦྲྦིད་བརྒྱབ་
རེས་ལག་པ་བཀྲུ་གནང་དགོས། གལ་སྦིད་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུ་ཐོབ་རུང་མེད་པ་ཡྦིན་ན་ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ཉུང་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ 60% ཡོད་
མཁན་ཞྦིག་བེད་སོད་ཐོངས། ལག་པ་བཀྲུས་མེད་ན་ཁེད་ཀྦི་ངོ་གདོང་ལ་རེག་ཐུག་གནང་མྦི་རུང་། ཁེད་ཀྦིས་གོ་ཡང་ན་ཧབ་སྦྲྦིད་རྒྱག་དུས་ཕུ་ཐུང་གྦིས་ཁ་འགེབ་
གནང་དགོས་པ་ལས། ལག་པས་ཁ་འགེབ་མྦི་རུང་། རེག་ཐུག་ཡང་སེ་བེད་སའྦི་ངོས་རྣམས་གཙང་མ་འཆར་ཅན་བཟོ་གནང་དགོས།
• གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན། ཁེད་ཀྦི་ཉེ་འཁོར་དུ་ཡོད་པའྦི་མྦི་རྣམས་སྲུང་སོབ་གནང་དགོས། ཁེད་ལ་ནད་རྟགས་རྦིགས་མེད་ཀང་ཁེད་རང་ཉྦིད་མྦི་གཞན་ལ་ནད་
འགོ་ཉེན་ཅན་ཆགས་སྦིད་པ་དང་། ཁེད་ཀྦིས་གོ་ཡང་ན་ཧབ་སྦྲྦིད་རྒྱག་དུས། ཐ་ན་སད་ཆ་ཤོད་པའྦི་གནས་སབས་སུ་ནད་དེ་ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྦི་རེད།
གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ཡག་པོ་གོན་པ་ཡྦིན་ན་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་ཉུང་ཏུ་གཏོང་ཆེད་ཕལ་ཆེར་ཕན་ཐོགས་ཐུབ་ཀྦི་ཡོད། གནས་ཚུལ་མང་བ་ཐོབ་པའྦི་ཆེད་དུ།
དྲྭ་གནས་འདྦིར་རོགས་ nyc.gov/facecovering

གལ་སྦིད་ནད་པ་ཡྦིན་ན་རང་ཁྦིམ་དུ་བཞུགས།
སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 དེ་ས་ཡོད་པ་དོགས་པ་བེད་ས་ཡང་ན་ལྟ་ཚོད་བས་རེས་ཡོད་པ་ངེས་བརྟན་ཆགས་པ་ཚོ་ལས་ཀར་ག་དུས་ཕྦིར་གནང་ཆོག་གྦི་
ཡོད་དམ།
ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་སེའྦི་ (NYS) སླར་སོ་འབེད་པའྦི་ལམ་སྟོན་གཞྦིར་བཟུང་ན། ནད་དགོངས་ཞུ་མཁན་གྦི་ལས་བེད་པ་མང་ཆེ་བ་གཤམ་དུ་འཁོད་པ་དེ་དག་ཆ་ཚང་བདེན་པ་
ཡྦིན་ན་མ་གཏོགས་ལས་ཀར་ཕྦིར་ལོགས་གནང་མྦི་རུང་།
• ཁོང་ཚོའ་ྦི ནད་རྟགས་འགོ་ཚུགས་ནས་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉྦིན་གངས་ 14 ཕྦིན་ཡོད་པ། ཡང་ན་གལ་སྦིད་ནད་རྟགས་རྦིགས་ཐོན་མེད་ན། ཁོང་ཚོའྦི་མཐུན་པའྦི་ལྟ་
ཚོད་ཀྦི་གྲུབ་འབས་ཐོག་མ་དེའྦི་རེས་ཀྦི་ཉྦིན་གངས་ 14 ཡྦི་རེས་ལ།
• འདས་པའྦི་ཉྦིན་གངས་གསུམ་གྦི་རྦིང་ལ་ཁོང་ཚོར་ཚ་བ་ཉུང་དུ་གཏོང་མཁན་གྦི་སྨན། དཔེར་ན་ཊེ་ལེ་ནོར་ (Tylenol) ཡང་ན་ཨྦིབ་བུ་པོ་རོ་ཕན་
(ibuprofen) ལྟ་བུ་ (དཔེར་ན་ Advil ཡང་ན་ Motrin) བེད་སོད་བས་མེད་ཀང་ཚ་བ་རྒྱས་མེད་པ།
• ཁོང་ཚོའ་ྦི ཁོན་ཡོངས་ཀྦི་འཕྲོད་བསྟེན་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཕྦིན་ཡོད་པ།
གལ་སྦིད་སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་ལས་ཀར་འབོར་ཐོ་རྒྱག་གྦི་མེད་ན་གང་བ་དགོས་སམ།
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སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོ་དང་ས་ཁང་འགན་འཛིན་པ་ཚོས་རྒྱབ་རྟེན་ལས་བེད་པ་འཚོལ་རྒྱུ་ཡང་ན་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་གྦི་དང་བླངས་པ་ཚོར་ལས་ཀ་གང་རན་པ་
ལ་རོགས་རམ་གྦི་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་ཆོག་གྦི་རེད། དཔེར་ན་ཐུམ་སྦིལ་སེལ་འགེམས་དང་། འཆར་ཅན་གྦི་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་སེལ་བ་ལྟ་བུ། དུས་ནམ་
ཡྦིན་ལ་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས་པའྦི་བློ་སྟོབས་ངེས་པར་དུ་སེལ་གནང་དགོས།
ལས་མྦི་ཞྦིག་ནད་དགོངས་ཞུས་ཡོད་ན་ལས་ཀར་ཕྦིར་ལོག་མ་གནང་གོང་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད་དམ།
མེད། ལས་ཀར་ཕྦིར་ལོག་གནང་བའྦི་སབས་སུ་ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས་པའྦི་དགོས་གལ་མེད། འོན་ཀང་། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་རྟགས་རྦིགས་ཡོད་
མེད་ཡང་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ་རུ་སོང་ཡོད་མེད་ཀྦི་གནས་སྟངས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ནྦིའུ་ཡོག་བ་ཚང་མས་ནད་གཞྦི་བརྟག་དཔྱད་ཀྦི་ལྟ་ཚོད་གནང་དངོས་པའྦི་འོས་སོར་གནང་གྦི་ཡོད།
ད་ཡོད་ཀྦི་འོས་སོར་བས་པ་ཁག་གྦིས་དེ་སོན་ལྟ་ཚོད་གནང་རེས་མཐུན་པའྦི་གྲུབ་འབས་ཐོབ་མཁན་ཚོས། སྦི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་གྦི་ལམ་སྟོན་ཡང་ན་ཁོང་ཚོའྦི་འཕྲོད་
བསྟེན་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་གྦིས་ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས་པའྦི་སློབ་སྟོན་གནང་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་དེ་མྦིན་སླར་ལྟ་ཚོད་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད་ཞེས་གསུངས་ཀྦི་མེད།
གལ་སྦིད་ལས་མྦི་ཞྦིག་ལ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཡོད་པའྦི་ལྟ་ཚོད་ཀྦི་གྲུབ་འབས་ཐོན་པ་ཡྦིན་ན་སོད་ཁང་འཛིན་སོང་གྦི་ངོས་ནས་སྦི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དཔོན་རྦིགས་ཚོར་
དེའྦི་སོར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་སམ།
ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་སེའྦི་ལམ་སྟོན་གཞྦིར་བཟུང་ན་ལས་བདག་ཚོས་གལ་སྦིད་ལས་མྦི་ཞྦིག་ལ་ནད་དེ་ཡོད་པ་ངེས་བརྟན་བཟོས་ཡོད་པ་ཡང་ན་དོགས་པ་བ་ཡུལ་ཞྦིག་ཆགས་ཡོད་
ན་སྦི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དཔོན་རྦིགས་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྦི་རེད། གལ་སྦིད་ལས་བདག་ཚོས་ཐད་ཀར་སྦི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་དཔོན་རྦིགས་ཚོར་སྙན་སེང་ཞུ་འདོད་
ཡོད་པ་ཡྦིན་ན། ཁོང་ཚོས་ NYC Test & Trace Corps (ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ལྟ་ཚོད་དང་རེས་སྙེག་རུ་ཁག་) གྦི་ཁ་བང་དེ་ལ་གོག་འཕྲྦིན་སྐུར་ཆོག་
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ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་ལྟ་ཚོད་དང་རེས་སྙེག་ལས་འཆར་གྦིས་ངོས་ནས་ངེས་བརྟན་བཟོས་པའྦི་ནད་པ་ཁོ་ནར་མཇུག་གནོན་གནང་བ་དང་གོག་འཕྲྦིན་འདྦི་ནས་འབོར་བའྦི་སྙན་
སེང་ཞུས་པ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་གྦི་མེད་པ་མཁེན་པ་གནང་རོགས། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་ནུས་ལྡན་གོག་རྡུལ་ཚོད་ལྟ་ཁང་གྦི་སྙན་སེང་ཞུ་བའྦི་ལམ་ལུགས་
ཞྦིག་བརྒྱུད་ནས་ནད་པ་ཡྦིན་པ་ངེས་བརྟན་བཟོས་པ་དེ་དག་ལ་གཞྦི་བཞག་སྟེ་འབེལ་ཐུག་རེས་སྙེག་གནང་གྦི་ཡོད།
གོང་ཁེར་གྦི་ངོས་ནས་གལ་སྦིད་སོད་ཁང་གྦི་ནང་དུ་ཡོད་མཁན་གྦི་མྦི་གང་རུང་ཞྦིག་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ན་གྦི་ཡོད་པ་ཡང་ན་ལྟ་ཚོད་ཀྦི་གྲུབ་འབས་མཐུན་པ་ཞྦིག་ཡོད་
མཁན་དེ་སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོས་ཡང་ན་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ཤེས་སུ་འཇུག་གྦི་ཡོད་དམ།
མེད། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་གྦི་འཕྲོད་བསྟེན་དང་སེམས་ཁམས་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་ (New York City Department of Health and Mental Hygiene) གྦི་ངོས་
ནས་ནད་གཞྦི་ཡང་ན་ངེས་བརྟན་བཟོས་པའྦི་ནད་པ་ཚོའྦི་སོར་གྦི་སྙན་སེང་རྦིགས་སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོར་ཡང་ན་ནང་དུ་གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཚོར་བརྡ་ཁབ་
གཏོང་གྦི་མ་རེད། NYC Test & Trace Corps ཡྦི་ངོས་ནས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་གཞྦི་བརྟག་ཡོད་མཁན་ཚང་མར་བཅར་འདྦི་ཞུ་ཐུབ་པའྦི་འབད་བརྩོན་གནང་སྟེ། འབེལ་
ཐུག་ཉེ་པོ་བེད་མཁན་ཚོ་ནད་སྦིན་ལ་རེན་སྟོན་བས་ཡོད་སྦིད་པ་ཚོ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གནང་གྦི་རེད། འབེལ་ཐུག་ཉེ་པོ་བེད་མཁན་འདྦི་དག་རེན་སྟོན་བས་ཡོད་པའྦི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་ཚོད་གནང་བ་དང་ཁེར་རྐྱང་དུ་གནས་དགོས་པའྦི་མཛུབ་སྟོན་གནང་གྦི་རེད།
གལ་སྦིད་མྦི་ཞྦིག་གྦིས་རང་ཉྦིད་ནད་པ་ཞྦིག་ལ་རེན་སྟོན་བས་ཡོད་པའྦི་བློ་འཚབ་ཡོད་ཀང་། མྦི་དེ་ལ་ NYC Test & Trace Corps འབེལ་བ་གནང་མེད་པ་ཡྦིན་ན། མྦི་
དེས་རང་ཉྦིད་ཀྦི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་མཁན་ལ་འབེལ་བ་གནང་སྟེ་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ལྟ་ཚོད་གནང་ཕོགས་ཐད་ལ་གདམ་ག་གང་ཡོད་པ་དེ་དག་གྦི་སོར་ལ་གོ་
བསྡུར་གནང་ཆོག ཡང་ན་ད་ྲྭ གནས་འདྦིར་ཕེབས་ testandtrace.nyc

ཕྦིའ་ྦི གཟུགས་པོའ་ྦི རྒྱང་ཐག་ཉོར།
སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོའ་ྦི ངོས་ནས་ལས་ཀར་ཡོད་དུས་ཕྦིའ་ྦི གཟུགས་པོའ་ྦི ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས་སམ།
གནང་དགོས། སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས། དེ་ཡང་མྦི་གཞན་དག་གྦི་ས་ནས་གང་ཐུབ་ཅྦི་ཐུབ་ཀྦིས་ཉུང་མཐར་ཡང་
རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་དགོས། གལ་སྦིད་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་མྦི་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ངེས་པར་དུ་གོན་གནང་དགོས། འཚང་ཀ་མྦི་རྒྱག་པའྦི་
ཆེད་དུ། གོག་སས་ཀྦི་ནང་དུས་ཚོད་གཅྦིག་ལ་མྦི་གངས་ཇྦི་ཡོད་ལ་ཚད་བཀག་བཟོ་དགོས། མྦི་ཚོས་རང་ཉྦིད་ཀྦི་ཤོག་ཁག་ཁོ་ན་མཉམ་དུ་གོག་སས་མཉམ་དུ་བཞོན་པ། སས་
འཛེགས་ལེན་པ། ཡང་ན་གོག་སས་རེས་མ་དེ་སྒུག་རྒྱུར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས།
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ཁེད་ཀྦི་ལག་པ་གཙང་མ་ཉར་དགོས་པ་དང་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་ཀྦི་བ་ཐབས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས།
སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོ་དང་། འགན་འཛིན་པ་ཚོ། དེ་བཞྦིན་བདག་གཅེས་གནང་མཁན་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའྦི་ལག་པའྦི་གཙང་སྦྲ་སེལ་ནས་
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་སོན་འགོག་གྦི་ཆེད་དུ་ཕན་ཐོགས་གང་བ་ཐུབ་བམ།
• སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་ལག་པ་འཁྲུ་སའྦི་ཁྲུས་གཞོང་ཐུན་མོང་གྦི་ས་ཆ་ཁག་ལ་ཡོད་པ་དེ་དག་ལ་ཆུ་གཙང་མ་རྒྱུན་མྦི་ཆད་པ་ཡོད་པ་དང་། ཡྦི་ཙི་དང་ཤོག་
བུའྦི་ལག་འཕྦིས་དུས་ནམ་ཡྦིན་ལ་ཡོད་པ་བ་དགོས།
• ལག་པའྦི་དག་རྫས་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ཉུང་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ 60% ཡོད་མཁན་ཐུན་མོང་གྦི་ས་ཆར་འཇོག་གནང་རྒྱུར་བསམ་ཞྦིབ་བས་ཏེ་ (དཔེར་ན་
བར་ཁམས་དང་། འཁྲུད་ཁང། གོན་ཆས་འཁྲུད་ཁང་། འཛུལ་སོ་དང་ཐོན་སོ་ཁག གོག་སས་ལྟ་བུ།) སོད་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་
པའྦི་ལག་པའྦི་གཙང་སྦྲ་ཡག་པོ་ཉར་གནང་རྒྱུར་བློ་སྟོབས་སེལ་དགོས།
• ལག་པ་གཙང་མ་བཟོ་སྟངས་སོར་གྦི་སར་ཡྦིག་འཁྲུད་ཁང་དང་ཐུན་མོང་གྦི་ས་ཆ་རན་པོ་ཡོད་པ་གཞན་དག་ལ་སོར། ད་ྲྭ གནས་
nyc.gov/health/coronavirus ལ་ཕེབས་ནས་ “Posters and Flyers” (སར་ཡྦིག་དང་བསགས་ཤོག་) འཚོལ། དེར་ཁེད་ཀྦིས་ “Wash Your Hands
Poster for Adults” (མྦི་རྒན་པ་ཚོར་དམྦིགས་པའྦི་ཁེད་ཀྦི་ལག་པ་ཁྲུས་ཟེར་བའྦི་སར་ཡྦིག་) སད་རྦིགས་མང་པོའྦི་ནང་ཡོད་པ་རེད་ཐུབ།
ཐུན་མོང་གྦི་ས་ཆ་ཁག་ལ། དཔེར་ན་བར་ཁམས། གསང་སོད་ཡང་ན་གོན་ཆས་འཁྲུད་ཁང་ལ་སོད་ཁང་བདག་གཅེས་གནང་མཁན་ཚོས་གཙང་མ་ལན་ག་ཚོད་ཙམ་
བཟོ་དགོས་ཀྦི་ཡོད་དམ།
• སོད་ཁང་བདག་གཅེས་གནང་མཁན་ཚོས་འཆར་ཅན་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་ཉུང་མཐར་ཡང་ཉྦིན་གཅྦིག་ལ་གཉན་དུག་ཐེངས་གཅྦིག་གནང་དགོས།
o མཉམ་སོད་བེད་པའྦི་དངོས་པོ་ (དཔེར་ན་ལག་ཆ་ལྟ་བུ་) དང་ཡང་སེ་རེག་ཐུག་བེད་སའྦི་ངོས་ (དཔེར་ན་སོའྦི་ལག་འཇུ་དང་། སས་ལམ་གྦི་ར་སོར།
གོག་སས་ཀྦི་མཐེབ་ཅུ། གོག་གྦི་གོག་སོ། སྣེ་ལེན་ཅོག་ཙེ། ཧོབ་མཆོང་སོ། འབུད་འཐེན་ལག་འཇུ། ཡྦིག་སམ། ཡོ་བད།) འགོ་འོང་བེད་ཡུལ་མང་ས་ཡང་
ན་མཉམ་སོད་བེད་སའྦི་ས་ཆ་ཁག་ལ་ངེས་པར་དུ་ཡང་སེ་གཙང་མ་བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་སེལ་དགོས།
• “General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings” (འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་སྦིག་བཀོད་རྦིགས་མྦིན་པའྦི་ཆེད་
དུ་དམྦིགས་པའྦི་གཙང་སེལ་དང་གཉན་སེལ་གནང་ཕོགས་ཀྦི་ལམ་སྟོན།) དྲྭ་གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཟྦིགས་ནས་
གཙང་མ་གང་འད་བཟོ་བ་དང་གཉན་དུག་ཇྦི་ལྟར་སེལ་དགོས་པ་མཁེན་ཐུབ། གཙང་བཟོའྦི་ལག་ཆ་དཔེར་ན་རྔ་ཕགས་དང་རས་ཕྦིས་ལ་སོགས་པ་ཇྦི་ལྟར་དུག་
སེལ་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྦི་སོར་ལ་ཆ་འཕྲྦིན་ཐོབ་ཆེད་དང་། དེ་བཞྦིན་གཙང་བཟོ་ཐོ་འགོད་རེའུ་མྦིག་གྦི་དཔེ་མཚོན་ཞྦིག་གོང་ཁེར་དང་ནྦིའུ་ཡོག་མངའ་
སེའྦི་དགོས་གལ་ཁག་ལ་རྒྱབ་སོར་གནང་ཐུབ་མཁན་ཐོབ་པའྦི་ཆེད་དུ་གོང་གྦི་དྲྭ་གནང་དེར་ཕེབས།
• སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོའྦི་ལག་པ་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུས་ཉུང་མཐར་ཡང་སར་ཆ་ 20 ཡྦི་རྦིང་ལ་ཡང་སེ་བཀྲུ་གནང་དགོས། དེ་ཡང་ལྷག་པར་དུ་གཙང་མ་
བཟོས་ཚར་རེས་བཀྲུ་གནང་དགོས། གལ་སྦིད་ཡྦི་ཙི་དང་ཆུ་མེད་ན་ཆང་རག་གྦི་ཉྦིང་བཅུད་ཉུང་མཐར་ཡང་བརྒྱ་ཆ་ 60% ཡོད་མཁན་གྦི་ལག་པའྦི་དག་རྫས་
ཤྦིག་ཁོང་ཚོས་བེད་སོད་གཏོང་གནང་དགོས།

གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན།
སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་ལས་ཀར་ཡོད་དུས་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་གོན་དགོས་ཀྦི་ཡོད་དམ།
སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་གལ་སྦིད་ཁོང་ཚོ་དང་མྦི་གཞན་དག་བར་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་མྦི་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ངེས་པར་དུ་
གོན་གནང་དགོས། གལ་ཏེ་མྦི་གང་རུང་ཞྦིག་ལས་བེད་པའྦི་འགམ་དུ་ཕ་ྦི ཊྦི་ 6 ནང་ཚུད་ལ་སླེབས་པ་ཡྦིན་ན་ལས་བེད་པ་ཚོར་གདོང་ཁེབས་གོན་ཆོག་ཆོག་ཡོད་པ་གནང་
དགོས་ཀྦི་རེད།
སོད་ཁང་གྦི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས་སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོའ་ྦི ཆེད་དུ་གདོང་ཁེབས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀྦི་ཡོད་དམ།
སོད་ཁང་གྦི་འཛིན་སོང་ངོས་ནས། སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོར་རྦིན་པ་སོད་མྦི་དགོས་པའྦི་ཐོག་ནས་གདོང་ཁེབས་མཁོ་སོད་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད། སོད་ཁང་གྦི་འཛིན་སོང་
ངོས་ནས་རྟག་ཏུ་གདོང་ཁེབས་ལྡང་ངེས་ངེས་པར་དུ་ཉར་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད། འཛིན་སོང་གྦི་ངོས་ནས་ལས་བེད་པ་ཚོས་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་ཀྦི་གདོང་ཁེབས་དེ་ཡང་དགོས་
ངེས་ཀྦི་ཚད་གཞྦི་ཁག་ལོན་གྦི་ཡོད་ན་འཁེར་ཡོང་བ་དང་གོན་ཆོག་པ་བཟོ་གནང་དགོས།
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གང་ཞྦིག་འགྦིག་ངེས་ཀྦི་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ཡྦིན་ནམ།
འདྦི་ལ་གཟྦིགས་རོགས་གནང་ གདོང་ཁེབས་སོར་གྦི་རྒྱུན་དྦིས་འདྦི་བ་ཁག
གལ་སྦིད་སོད་ཁང་ལས་བེད་པ་ཚོས་གདོང་ཁེབས་གོན་གནང་གྦི་ཡོད་ན། ཁོང་ཚོས་ཁོང་ཚོ་རང་ཉྦིད་དང་མྦི་གཞན་དག་བར་ལ་རྒྱང་ཐག་ཕ་ྦི ཊྦི་ 6 ཉར་དགོས་ཀྦི་ཡོད་
དམ།
གདོང་ཁེབས་བེད་སོད་བས་ཀང་དེས་ཕྦིའ་ྦི གཟུགས་པོའ་ྦི རྒྱང་བཀེད་ཀྦི་ཚབ་བ་མྦི་ཐུབ། སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་ཚོས་གང་ཐུབ་ཅྦི་ཐུབ་ཀྦིས་མྦི་གཞན་དག་ས་ནས་ཉུང་མཐར་
ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6 ཉར་གནང་དགོས། རྒྱང་ཐག་ཉར་མྦི་ཐུབ་པའྦི་སབས་སུ། ལས་བེད་པ་ཚོས་གདོང་ཁེབས་ཤྦིག་ངེས་པར་དུ་གོན་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད།

སོད་ཁང་གྦི་སྦི་ཡོངས་བཀོལ་སོད་ཁག
རླུང་འགོའ་ྦི མ་ལག་གྦིས་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཁབ་གདལ་གཏོང་ཐུབ་ཀྦི་རེད་དམ། ངས་སོད་ཁང་གྦི་ལས་བེད་པ་དང་མྦི་གཞན་དག་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་གང་བ་ཐུབ་བམ།
ད་ལྟའྦི་ཆ་ལ་དཔང་རྟགས་དེ་ཙམ་མང་པོ་མེད་པ་དང་རླུང་འགོ་མ་ལག་ཅྦིག་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་བའྦི་རླུང་གྦིས་དུག་སྦིན་ཁབ་གདལ་གཏོང་གྦི་ཡོད་ཚུལ་སྟོན་གྦི་མེད། འོན་ཀང་
གང་གོག་གྦི་མཁོ་བད་ཁག་དང་། རླུང་མཁོ་སོད་ཀྦི་སྦུ་གུ་ཡང་ན་རླུང་འཁོར་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་བའྦི་རླུང་བར་སྟོང་ནང་དུ་འགོ་འོང་ཤུགས་ཆེན་བས་པ་དེ་དག་གྦིས་ཟེགས་ཆུ་ཕྦི་
ཊྦི་ 6 ལས་བརྒལ་ནས་འཁེར་ཡོང་སྦིད་ཀྦི་རེད། བེད་ཐབས་རྦིམ་པ་འདྦི་དག་ལག་བསྟར་གནང་སྟེ། ཁེད་ཀྦི་བར་སྟོང་ལ་རན་པའྦི་རླུང་འགོ་ལེགས་སུ་ཐོངས།
• ཕྦིའྦི་རླུང་གྦི་བརྒྱ་ཆ་མང་དུ་ཐོངས། འབྱུང་སྦིད་པ་ཡྦིན་ན་ཐ་ན་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བར་ 100% ཐོངས། (སོན་ལ་ཚ་བཟོ། རླུང་འགོ། གང་གོག་ (HVAC) མ་ལག་གྦི་
ནུས་པ་ཁག་ཚ་ཚད་དང་བཞའ་ཚན་ལ་མཐུན་སོར་ཡོད་མེད་ངེས་གཏན་བཟོ་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞྦིན་ཕྦི་དང་ནང་གྦི་རླུང་གྦི་སྤུས་ཀ་ཚད་གཞྦི་ཁག་དང་
མཐུན་སོར་ཡོད་མེད་ཞྦིབ་བཤེར་གནང་དགོས།)
• གལ་སྦིད་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་བཀང་ཟྦིན་པའྦི་བར་སྟོང་ལ་རླུང་འགོ་འོང་གྦི་ཁོན་འབོར་མང་དུ་གཏོང་གནང་དགོས།
• ཚ་ཚད་ཡང་ན་གནས་འཛིན་ལ་གཞྦི་བཞག་ནས་རླུང་མཁོ་འདོན་ཉུང་དུ་གཏོང་མཁན་གྦི་དགོས་མཁོ་སྟངས་འཛིན་གྦི་རླུང་འགོ་ (DCV) ཡྦི་སྟངས་འཛིན་དག་
ནུས་མེད་བཟོས།
• གནམ་གཤྦིས་ཀྦི་གནས་སྟངས་དང་སོད་ཁང་གྦི་དགོས་གལ་ཁག་གྦིས་ཆོག་པ་ཡྦིན་ན་རང་བྱུང་གྦི་རླུང་འགོ་བེད་སོད་གཏོང་རྒྱུར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་ཏེ་ (དཔེར་
ན། གལ་སྦིད་གནང་ཐུབ་པ་དང་ཉེན་ཁ་མེད་ན་སེའུ་ཁུང་ཕེ་བ།) རླུང་འགོ་འོང་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས།
• བཟོ་བཀོད་ཀྦི་རླུང་འགོ་འོང་ཐད་ལ་ཚད་མཐོ་པོའྦི་ངང་ནས་ཆུང་དུ་གཏོང་མྦི་དགོས་པའྦི་ཐོག་ལྟེ་བའྦི་རླུང་གྦི་འགོ་འོང་ཚགས་སོར་གང་ལེགས་བཟོས།
(MERV 13 ཡང་ན་ 14)
• ཚགས་ཁང་དང་བང་ཕྲྦི་ལ་ཞྦིབ་བཤེར་གནང་སྟེ་ཚགས་རན་པོ་འཇུག་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོ་བ་དང་ཚགས་སོར་ནས་འགོ་བའྦི་ལམ་ཁག་ཉུང་དུ་གཏོང་
དགོས།
• ས་ཆ་བཀང་མེད་པའྦི་དུས་སབས་སུ་རླུང་འགོ་མ་ལག་བེད་སོད་བཏང་ནས་སླ་སོར་རླུང་ལམ་གང་ཆེ་ཆེ་བཟོ་ཐུབ་པའྦི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས།
• ལས་ཀ་བེད་ས་ཁེངས་ཡོད་པའྦི་སབས་སུ་གསང་སོད་མཐུན་རྐྱེན་ཁག་གྦི་ནང་དུ་ཡོད་པའྦི་ཕྦིར་འཐེན་རླུང་འཁོར་དག་ལས་ཀ་བེད་ཀྦི་ཡོད་མེད་དང་ནུས་པ་ཆ་
ཚང་གྦི་ཐོག་བཀོལ་སོད་བེད་ཀྦི་ཡོད་མེད་ངེས་བརྟན་བཟོ་དགོས།
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ནད་སྦིན་དག་ཆུ་རྫྦིང་དང་ཁྲུས་གཞོང་ཚ་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཁབ་གདལ་འགོ་ཐུབ་བམ།
ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 ཆུ་རྫྦིང་དང་ཁྲུས་གཞོང་ཚ་པོ་བརྒྱུད་ནས་མྦི་ལ་ཁབ་གདལ་འགོ་གྦི་ཡོད་པའྦི་དཔང་པོ་གང་ཡང་མེད། ཆུ་རྫྦིང་དང་ཁྲུས་གཞོང་ཚ་པོ་བཀོལ་སོད་དང་། བདག་
གཅེས། གཉན་སེལ་ (དཔེར་ན་ཁོ་ལོ་རྦིན་དང་བོ་རོ་མྦིན་ལྟ་བུས་) ཚུལ་ལྡན་གནང་བ་ཡྦིན་ན་ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 མེད་པ་བཟོ་བའམ་ཡང་ན་དུག་སྦིན་དེ་ནུས་མེད་བཟོ་ཐུབ་
དགོས་ཀྦི་རེད།
ཡྦིན་ནའང་། ཀོ་ལྦིད་ཊ་-19 སྦི་ཚོགས་ཁག་གྦི་ནང་དུ་མུ་མཐུད་ནས་ཁབ་གདལ་འགོ་བཞྦིན་ཡོད་པས་ན། གཏན་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའྦི་ལག་
པའྦི་གཙང་སྦྲ་ཉར་གནང་བ་དང་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས། སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོ་དང་བཀོལ་སོད་གནང་མཁན་ཚོས་གཙང་སེལ་
དང་གཉན་དུག་སེལ་བའྦི་ཐབས་ལམ་རན་པོ་བེད་སོད་བས་ཏེ་ངོས་རྣམས་འཆར་ཅན་གཙང་མ་ངེས་པར་དུ་བཟོ་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད། དེ་ཡང་རྒྱུན་དུ་རེག་ཐུག་བེད་སའྦི་
ངོས་དང་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་དུ་དོ་སྣང་གནང་དགོས། [འོས་སོར་བེད་པ་ཁག་གྦི་ཆེད་དུ། “General Guidance for Cleaning and Disinfection for
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Non-Health Care Settings” (འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་སྦིག་བཀོད་རྦིགས་མྦིན་པའྦི་ཆེད་དུ་དམྦིགས་པའྦི་གཙང་སེལ་དང་གཉན་སེལ་གནང་ཕོགས་ཀྦི་ལམ་སྟོན།) ད་ྲྭ
གནས་ nyc.gov/health/coronavirus ཐོག་ལ་གཟྦིགས་རོགས།]
སོད་ཁང་གྦི་སེལ་འགེམས་ཁག་ (དཔེར་ན་ཞལ་ལག གཞྦི་རྩའྦི་མཁོ་ཆས་རྦིགས། ཡང་ན་སྨན་སོགས།) ཐབས་ལམ་མྦི་འད་བའྦི་ཐོག་ནས་སེལ་འཇོག་གནང་གྦི་རེད་དམ།
སོད་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ (ལས་བེད་མྦི་སྣ་དང་གཏན་སོད་གནང་མཁན་) ཐུམ་སྦིལ་དང་། ཡྦི་གེ སོད་ཁང་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་ཕྦིར་ཐོན་པའྦི་སབས་སུ་ངེས་
པར་དུ་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད། ཡྦི་གེ་སོགས་ལ་ལག་པ་འཆང་རེས། སོད་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་ངེས་པར་དུ་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་
པའྦི་ལག་པའྦི་གཙང་སྦྲ་ཡག་པོ་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། ཐུམ་སྦིལ་དག་བར་ཁམས་ལ་བཞག་ས་ཡོད་པའྦི་གཏན་སོད་ཁང་ཆེན་རྦིགས་ལ། ལས་བེད་མྦི་སྣ་ཚོས་གཏན་སོད་
གནང་མཁན་ཚོར་ཐུམ་སྦིལ་ལ་སོགས་པ་ཁོང་ཚོའྦི་ཁང་མྦིག་གྦི་སོའྦི་ཕྦི་ལ་འཇོག་སྟེ་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུ་ཐུབ་པའྦི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས།
སེལ་འགེམས་ཞབས་ཞུ་འགའ་ཤས་ (དཔེར་ན། Uber Eats དང་། FreshDirect དེ་བཞྦིན་ Amazon) ལ་ “དམྦིགས་བསལ་ལམ་སྟོན་ཁག” དྲྭ་གནས་ཐོག་ཏུ་ཡོད། དེར་
མྦི་ཚོས་ཁ་སྣོན་གྦི་ཆ་འཕྲྦིན་དང་རེ་སྐུལ་ཞུ་ཆོག དཔེར་ན། ཐུམ་སྦིལ་རྦིགས་ཁོང་ཚོའྦི་སོ་འགམ་དུ་སེལ་དགོས། ཡང་ན་འཕྲྦིན་ཐུང་ཡང་ན་ཁ་པར་དང་། ཡང་ན་མྦི་དང་མྦིའྦི་
བར་ལ་འབེལ་ཐུག་དང་ངོས་འད་མྦིན་ལ་རེག་ཐུག་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད་ཐུམ་སྦིལ་(དག་) སོ་འགམ་དུ་བཞག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ།
གལ་སྦིད་སོད་ཁང་གྦི་ནང་དུ་མེའ་ྦི འདོག་འགོ་ཞྦིག་ཡོད་ན་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་ཚོས་གང་གནང་དགོས་སམ།
གལ་སྦིད་མེའྦི་འདོག་འགོ་ཞྦིག་ཡོད་ན་སོད་ཁང་གྦི་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོས་སོད་ཁང་གྦི་ཚད་ལྡན་འགོ་ལུགས་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་སྟེ་མེའ་ྦི བདེ་འཇགས་ཐད་ལ་ནོར་
འཁྲུལ་མྦི་ཡོང་ངེས་པར་དུ་གནང་དགོས། མེ་དང་སོད་ཁང་གྦི་སྦིག་གཞྦི་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ལག་བསྟར་གནང་དགོས་པ་དང་མེ་ཤོར་དུས་ཛ་དག་གྦི་ཐོན་སོ་རྣམས་སོ་འབེད་
མྦི་རུང་། སོད་ཁང་ནང་དུ་སོད་མཁན་ཚོས་གནས་ཚུལ་དེ་འད་ཞྦིག་གྦི་འོག་ལ་སོད་ཁང་ནས་ཕྦིར་ཐོན་པའྦི་སབས་སུ་ཕན་ཚུན་བར་ལ་ཉུང་མཐར་ཡང་རྒྱང་ཐག་ཕྦི་ཊྦི་ 6
ཉར་གནང་དགོས་ཀྦི་རེད།
སེ་ཚན་ངེས་ཅན་ཞྦིག་གྦི་ནང་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་དགོས་ན་གང་འད་བེད་དགོས་སམ། (དཔེར་ན། ཆུ་ལམ་བཟོ་སྦིག་ཡང་ན་བདག་གཅེས་ལྟ་བུ།)
སོད་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་ལས་མྦི་ཚོས་རྒྱུན་གཏན་གྦི་སོན་འགོག་བ་ཐབས་ཁག་ལག་བསྟར་གནང་དགོས། དཔེར་ན་འཕྲོད་བསྟེན་དང་ལྡན་པའྦི་ལག་པའྦི་གཙང་
སྦྲ་ཉར་བ་དང་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་པའྦི་སབས་སུ་ཕྦིའྦི་གཟུགས་པོའྦི་ཐོག་ནས་རྒྱང་བཀེད་གནང་དགོས། སོད་ཁང་ནང་དུ་བཞུགས་མཁན་དང་ལས་མྦི་ཚོས་ཡང་གདོང་ཁེབས་
ཤྦིག་གོན་གནང་རྒྱུར་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས། དེ་རེས་ལས་ཀ་བེད་སའྦི་ས་ཆ་ཁག་གཙང་སེལ་དང་གཉན་དུག་སེལ་གནང་དགོས། [ངོས་རྣམས་གཙང་སེལ་དང་གཉན་
དུག་གང་འད་སེལ་དགོས་པའྦི་སོར་ལ་ཆ་འཕྲྦིན་མང་བ་ཐོབ་ཆེད་ “General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings”
(འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་སྦིག་བཀོད་རྦིགས་མྦིན་པའྦི་ཆེད་དུ་དམྦིགས་པའྦི་གཙང་སེལ་དང་གཉན་སེལ་གནང་ཕོགས་ཀྦི་ལམ་སྟོན།) ད་ྲྭ གནས་
nyc.gov/health/coronavirus ཐོག་ལ་གཟྦིགས་རོགས།]
གཏན་འཇགས་སོད་མཁན་ཚོ་བདེ་ཐང་ངང་གནས་ཐུབ་པ་དང་དུས་ཚོད་འདྦིའྦི་སབས་སུ་ཁེར་སོད་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆེད་སོད་ཁང་གྦི་བདག་པོ་ཚོ་དང་ས་ཁང་འགན་
འཛིན་ཚོས་གཞན་གང་གནང་ཐུབ་ཀྦི་རེད་དམ།
གཏན་འཇགས་བཞུགས་མཁན་ཚོ་ལ་ཁ་པར་ཡང་ན་འཕྲྦིན་ཐུང་ (ངོ་ཐུག་མྦིན་པའྦི་ཐོག་) བརྒྱུད་ནས་གང་འད་ཡོད་མེད་འབེལ་ལམ་འདྦི་རྦིགས་ལ་དབྦིངས་ཡོད་པ་དང་།
གལ་སྦིད་ལས་བེད་པ་ཚོས་གནང་ཐུབ་པ་ཡྦིན་ན་རྟོག་ཞྦིབ་གནང་དགོས།
གནས་ཚུལ་མང་བ་དང་རྒྱབ་སོར་ཐོབ་པའྦི་ཆེད་དུ།
• གལ་ཏེ་ཁེད་ལ་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སོང་གནང་མཁན་ཞྦིག་དགོས་ན། ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕྲོད་བསྟེན་ + སྨན་ཁང་གྦིས་ནྦིའུ་ཡོག་བ་ཚང་མར་ཡུལ་སོས་གནས་
བབས། འགན་བཅོལ་གྦི་གནས་བབས་ཡང་ན་རྦིན་པ་སོད་ཐུབ་མྦིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ལྟ་སོང་མཁོ་སོད་གནང་གྦི་རེད། 844-692-4692 ཡང་ན་ 311 ལ་ཁ་པར་
ཐོངས།
• ལྟ་ཚོད་ས་དམྦིགས་ཤྦིག་འཚོལ་བའྦི་ཆེད་དུ། ད་ྲྭ གནས་ nyc.gov/covidtest ལ་ཕེབས། ཡང་ན་ 311 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ནྦིའུ་ཡོག་གོང་ཁེར་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གྦི་ངོས་ནས་གནས་སྟངས་ཀྦི་འགྱུར་འགོས་དང་བསྟུན་ཏེ་འོས་སོར་བས་པ་ཁག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་སྦིད།
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