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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།
རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

ཁྱེེ ད་རང་ཏོག་ནད་མྱུར་བརྟག་(Rapid
ོ
antigen test)བྱེེད་དུས། ཏོག་ནད་ལྡན་པར་ར་འཕྲོ
ོ
ོད་ན། ངེེས་པར་གཤམ་ལྟར་བྱ་དགོ ོས།
1. རང་ལ་ཏོག་ནད་ཐོ
ོ
ན་པའིི
ོ
་སྐོ ོར་Service NSW website (ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝལ་མངའ་སྡེེ འིི་ཞབས་ཞུ་ཁང་གིི ་དྲ་རྒྱ་)བརྒྱུད་དེེ་ཐོ་འགོ
ོ ོད་བྱེེ ད་དགོ ོས། དེེ་ལྟར་

བྱས་ན། རང་གིི ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཀྱིི
ོ
་ཉེེན་ཚབས་ཆེེ ་ལོ ོད་གཞིི ་བཟུང་གལ་ཆེེ འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་དང་འབྲེེ ལ་མཐུད་ཡོ ོང་གིི ་རེེ ད། རང་ངམ་རང་གིི ་
ནང་མིི ས་དྲ་ལམ་ནས་ཐོ་འགོ
ོ ོད་མ་ཐུབ་ན། ཨང་ 13 77 88 བརྒྱུད་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝལ་མངའ་སྡེེ འིི་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

ཁྱེེ ད་རང་ PCR འམ། ཏོག་ནད་མྱུར་བརྟག་(RAT)ལ་བརྟེེ
ོ
ན་ནས་ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་ན། གཤམ་གསལ་ལྟར་བྱ་དགོ ོས།
1. རང་ཉིིད་ཉིིན་ ༧ རིི ང་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་དགོ ོས། རང་གིི ་ནང་མིི ་ཚོོ་ཡང་ཉིིན་ ༧ ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་དགོ ོས། ཉིིན་ ༧ གྱིི ་རྗེེ ས་ལ་རང་ལ་ནད་རྟགས་མིི ད་པ་ཚ་བ་དང་།
སྣ་ཆུ་ཐོན་པ།
ོ
གློ ོ་རྒྱག་པ། དབུགས་རྔུབས་གཏོང་དཀའ་བ་བཅས་ཡོ
ོ
ོད་ན། ནད་རྟགས་རྦད་དེེ་ཡལ་ཏེེ་ཆུ་ཚོོད་ ༢༤ མ་སོ ོང་བར་མུ་མཐུད་ཟུར་བཀག་བྱ་དགོ ོས།

2. ནད་རྟགས་མ་ཐོན་གོ
ོ
ོང་གིི ་ཉིིན་གཉིིས་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་མ་བྱས་གོ ོང་གིི ་ཉིིན་གཉིིས་(ལས་གང་ཞིི ག་སྔོ ོན་མ་ཡིི ན་པ་དེེ་གཞིི ར་བཟུང་)ནང་ཚུན་འབྲེེ ལ་ཐུག་
བྱུང་བའིི ་མིི ་ཚོོར་རང་ལ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ཡོ ོད་པའིི ་སྐོ ོར་བཤད་དགོ ོས། དེེའིི་ནང་རང་གིི ་སྤྱིི ་ཚོོགས་འབྲེེ ལ་ཐོགས་མིི
ོ
་སྣ་དང་། འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་ལས་
གནས། སློ ོབ་གྲྭ་བཅས་ཚུད་ཡོ ོད།

3. རང་གིི ་ནད་རྟགས་ལ་ལྟ་ཞིི བ་བྱོ ོས། སེེ མས་འཚབ་བྱ་དགོ ོས་པའིི ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན་རང་གིི ་སྨན་པ་GP དང་། NSW Health COVID-19 Care at

Home Support Line (ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་མངའ་སྡེེ འིི་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཁྱིི
ོ
མ་བཅོ ོས་རོ ོགས་འདེེགས་ཁང་)གིི ་ཁ་པར་ཨང་ 1800 960 933
དང་། National Coronavirus Helpline (རྒྱལ་ཡོ ོངས་ཏོག་ནད་རོ
ོ
ོགས་འདེེགས་ཁང་)གིི ་ཁ་པར་ཨང་1800 020 080 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ
ནད་
རྟགས་ཚབས་ཆེེ ན་ཆགས་ན། 000 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

ངའིི ་ཏོག་ནད་ལ་དོ
ོ
ོ་དམ་ཇིི ་ལྟར་བྱ་གིི་རེེ ད།

དྲ་ལམ་མམ་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཁྱེེ ད་རང་གིི ་ཏོག་ནད་འཕྲལ་བརྟག་(RAT)གྲུབ་འབྲས་ཐོ
ོ
་འགོ
ོ ོད་བྱེེ ད་སྐབས། དྲིི་བ་ཁ་ཤས་ལ་ལན་འདེེབས་བཅུག་གིི ་རེེ ད། ལན་དེེ་ཚོོས་

ཁྱེེ ད་རང་ལ་ཚབས་ཆེེ འིི་ནད་རྟགས་ཐོན་ཉེེ
ོ ན་ཡོ ོད་མེེ ད་ང་ཚོོས་ཐག་གཅོ ོད་བྱེེ ད་པར་ཕན། ཁྱེེ ད་རང་ལ་ PCR བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་སུ་ཏོག་ནད་ཕོ
ོ
ོག་ཡོ ོད་པ་ཐོན་
ོ
ན། འཕྲིི ན་ཐུང་བརྒྱུད་དྲིི་བ་གཅིི ག་མཚུངས་ཀྱིི ་དྲ་ཐག་འབྱོ ོར་ངེེ ས་པས། དྲིི་བ་དེེ་དག་ལ་གང་མགྱོ ོགས་ལན་འདེེབས་གནང་རོ ོགས།

དེེ་བཞིི ན་ཁྱིི མ་སྡོ ོད་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་སྟངས་དང་། རང་ཁྱིི མ་དུ་རང་གིི ་ནད་གཞིི ར་ལྟ་རྟོག་བྱེེ
ོ ད་སྟངས་སྐོ ོར་གྱིི ་ལམ་སྟོ ོན་བསྐུར་ཡོ ོང་གིི ་རེེ ད། ཁྱེེ ད་རང་གིི ་ནད་གཞིི ་

ཚབས་ཆེེ ན་པོ ོ་ཆགས་ཉེེན་ཡོ ོད་ན། NSW Health ཡིི ས་དྲིི་བ་འཕར་མ་ཁ་ཤས་འདྲིི་གིི ་རེེ ད། འདིི་ནིི ་ཁྱེེ ད་རང་ནད་དུག་འགོ ོག་བཅོ ོས་(antiviral)དང་། དེེ་མིི ན་

ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 སྔོ ོན་བཅོ ོས་བྱེེ ད་པའིི ་ཆ་རྐྱེེ ན་ཚང་ཡོ ོད་མེེ ད་བལྟ་ཆེེ ད་རེེ ད། ཁྱེེ ད་རང་གིི ་སྨན་པ་(GP)ཡིི ་འབྲེེ ལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་སྤྲོ ོད་དགོ ོས་ཤིི ང་། དེེ་ལྟར་
བྱས་ན། NSW Health ཡིི ་སྨན་དཔྱད་རུ་ཁག་གིི ས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་སྨན་བཅོ ོས་སྐོ ོར་སྨན་པར་འབྲེེ ལ་གཏུགས་ཐུབ་ཀྱིི ་རེེ ད།

ཁྱེེ ད་རང་ལོ ོ་ ༦༥ མན་ཡིི ན་པ་དང་། ཏོག་ནད་(COVID-19)རིི
ོ
མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཐུན་གཉིིས་བརྒྱབ་ཚར་བ། གཅོ ོང་ནད་ཀྱིི ་རིི གས་གང་ཡང་མེེ ད་པ། སྦྲུམ་མ་
མིི ན་པ་བཅས་ཡིི ན་ན། རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ནད་གསོ ོ་ཆོ ོག །ཏོག་ནད་(COVID-19)ཡོ
ོ
ོད་མཁན་མང་ཆེེ ་བར་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེེ ་ཆུང་འབྲིི ང་ཙམ་

ལས་མེེ ད་པ་དང་ཉིིན་ཁ་ཤས་ནང་དྲག་སྐྱེེ ད་ཡོ ོང་གིི ་ཡོ ོད་ཅིི ང་། ཁ་ཤས་ལ་ནད་རྟགས་ཙམ་ཡང་མེེ ད། ན་བའིི ་རིི ང་། ལྟ་སྐྱོ ོང་དང་ལམ་སྟོ ོན་བཀའ་འདྲིི་ཞུ་ཆེེ ད་ NSW
Health ལ་ག་དུས་ཡིི ན་རུང་འབྲེེ ལ་གཏུགས་བྱས་ན་འགྲིི ག
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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།

health.nsw.gov.au

རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།
ནད་རྟགས་མང་ཆེེ ་བ་གཤམ་གསལ་གྱིི ་ཐོག་ནས་དོ
ོ
་དམ་བྱེེ
ོ
ད་ཐུབ།
•

མལ་གསོ ོ་བ།

•

ཚ་བ་དང་ན་ཟུག་གཅོ ོག་ཆེེ ད་ཀྱིི ་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི ་སྨན་ paracetamol དང་ ibuprofen

•

མིི ད་པ་ཚ་དུས་ཁ་ལ་མུར་བྱེེ ད་ throat lozenges

•

རྒྱུན་དུ་ཆུ་ཧུབ་འགའ་བཏུང་སྟེེ ་གཟུགས་པོ ོར་རློ ོན་ལྡང་ངེེ ས་བཟོ་བ།
ོ

དེེ་སྔོ ོན་བཟའ་བཞིི ན་པའིི ་སྨན་རྣམས་མུ་མཐུད་ནམ་རྒྱུན་ལྟར་ཟོ།ོ རང་གིི ་ད་ལྟའིི ་སྨན་དང་སྨན་བཅོ ོས་རྣམས་མུ་མཐུད་དགོ ོས་དང་མིི ་དགོ ོས་མིི ་ཤེེ ས་པའམ། རང་གིི ་
བདེེ་ཐང་ཐད་སེེ མས་འཚབ་ཡོ ོད་ཚེེ ་སྨན་པར་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

རང་ཉིིད་ཀྱིི ་ནད་གཞིི ་ཚབས་ཆེེ ན་ཆགས་ཉེེན་ཡོ ོད་པའིི ་ངོས་འཛིི
ོ
ན་བྱུང་ན། རང་གིི ་སྨན་པ་GP འམ། ཨང་ 1800 960 933 བརྒྱུད་ NSW Health

COVID-19 Care at Home Support Line ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ
ནད་གཞིི ་ཚབས་ཆེེ ན་ཆགས་ཉེེན་ཡོ ོད་པར་བརྩིི ་བའིི ་ཁོ ོངས་སུ་གཤམ་གསལ་
རྣམས་ཚུད།
•

བུད་མེེ ད་སྦྲུམ་མ། (འདིིར་གཟིི གས་ What if I am pregnant and have COVID-19? (ང་སྦྲུམ་མ་ཡིི ན་པ་དང་ཏོག་ནད་ཕོ
ོ
ོག་ན་ག་རེེ ་བྱེེ ད་
དགོ ོས་སམ།))

•

གདོད་མའིི
ོ
་མིི ་རིི གས་དང་། ཊོ་རེེ
ོ ་ སེེ ་ཁྲའིི ་ཊིི་གླིི ང་ཕྲན་གྱིི ་མིི ། (ལྷག་པར་ཚབས་ཆེེ འིི་གཅོ ོང་ནད་ཡོ ོད་པའིི ་མིི ་རྣམས)

•

ཕེེ ་སིི ་པིི ག་གླིི ང་ཕྲན་གྱིི ་མིི །

•

འགོ ོག་ཁབ་བརྒྱབ་མེེ ད་པ།(ལོ ོ་ ༡༦ དང་། དེེ་ལས་རྒན་པ)

•

ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཉམས་ཞན་གྱིི ་མིི །

ལོ ོ་ན་རྒས་པ་ནིི ་ནད་གཞིི ་ཚབས་ཆེེ ན་ཕོ ོག་ཉེེན་གྱིི ་རྒྱུ་རྐྱེེ ན་ཞིི ག་ཡིི ན་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་གཅོ ོང་ནད་ཚབས་ཆེེ ན་ཡོ ོད་ན་དེེ་བས་ཀྱང་ཉེེན་ཚབས་ཆེེ ་བ་ཡོ ོད། ཏོག་
ོ
ནད་(COVID-19)ཀྱིི ་ནད་རྟགས་ཚབས་ཆེེ ན་ཆགས་ཉེེན་ཡོ ོད་པ་རྣམས་ལ་སྨན་བཅོ ོས་ནུས་པ་ལྡན་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡོ ོད་པ་རེེ ད།

རང་གིི་ནད་རྟགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེེ
ོ ད་པ།

ཉིིན་ལྟར་རང་གིི ས་རང་ལ་གཤམ་གྱིི ་དྲིི་བ་འདིི་དག་དུས་གསུམ་(སྔ་དྲོ།ོ ཉིིན་གུང་། ཕྱིི ་དྲོ་)འདྲིི
ོ
་དགོ ོས།
དྲིི་བ།

ལན། མིི་འདུག་ཡིིན་ན།

ལན། འདུག་ཡིིན་ན།

ང་ལ་ཟས་བཟའ་བ་དང་རློ ོན་འཐུང་བའིི ་ཐད་

ནམ་རྒྱུན་ལྟར་བཟའ་བཏུང་བྱོ ོས།

ཆུའམ། Hydralyte ཡང་ན་Gastrolyte ཁམ་བུ་ཁ་

དཀའ་ངལ་འདུག་གམ།

ཤས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཐུངས།

དྲག་སྐྱེེད་ཡོ ོང་གིི་མིི་འདུག་ན། རང་གིི་སྨན་པའམ་
ཨང་1800 960 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ
ངའིི ་གཅིི ན་པ་བབས་ཚད་ནམ་རྒྱུན་ལས་ཧ་ཅང་
གིི ས་ཉུང་བ་འདུག་གམ།

མུ་མཐུད་དེེ་རློ ོན་ལྡང་ངེེ ས་འཐུངས།

ཆུའམ། Hydralyte ཡང་ན་ Gastrolyte མང་ཙམ་
འཐུངས།

དྲག་སྐྱེེད་ཡོ ོང་གིི་མིི་འདུག་ན། རང་གིི་སྨན་པའམ་
ཨང་1800 960 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

© NSW Ministry of Health. 2 March 2022

2/7

ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།

health.nsw.gov.au

རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

དྲིི་བ།

ལན། མིི་འདུག་ཡིིན་ན།

ལན། འདུག་ཡིིན་ན།

ང་ཁང་པའིི ་ནང་ཕར་ཚུར་འགྲོ ོ་དུས་མགོ ོ་ཡོ ོམ་

མུ་མཐུད་ཁྱིི མ་དུ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19

ཆུའམ། Hydralyte ཡང་ན་ Gastrolyte མང་ཙམ་

གམ།

ལམ་སྟོ ོན་ལྟར་བྱོ ོས།

འཁོ ོར་བའམ་དྲན་པ་འཐོར་གྲབས་བྱེེ
ོ
ད་ཀྱིི ་འདུག་

དོ་དམ་བྱེེ
ོ
ད་ཕྱོ ོགས་ཀྱིི ་ NSW Health

འཐུངས།

དྲག་སྐྱེེད་ཡོ ོང་གིི་མིི་འདུག་ན། རང་གིི་སྨན་པའམ་
ཨང་1800 960 ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

ང་རང་ཚབས་ཆེེ ན་གྱིི ་མགོ ོ་ཡོ ོམ་འཁོ ོར་བ་དང་།

མུ་མཐུད་ཁྱིི མ་དུ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19

ལམ་སང་ཀླད་སྐོ ོར་གསུམ་(000) ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ།

འདུག་གམ།

ལམ་སྟོ ོན་ལྟར་བྱོ ོས།

COVID-19ནད་པ་ཡིིན་ཚུལ་ཤོ ོད།

བཟིི ་འཐོམ་ལངས་པ།
ོ
འཐོམ་པ་བཅས་ཆགས་ཀྱིི
ོ
་

དོ་དམ་བྱེེ
ོ
ད་ཕྱོ ོགས་ཀྱིི ་ NSW Health

མྱུར་སྐྱོ ོབ་མིི་སྣར་རང་ཉིིད་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་

ང་རང་ལ་དབུགས་གཏོང་ལེེ
ོ ན་ཐད་དཀའ་ངལ་

མུ་མཐུད་ཁྱིི མ་དུ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19

ལམ་སང་ཀླད་སྐོ ོར་གསུམ་(000) ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ།

སྐར་མ་ ༡༠ ལས་རིི ང་བའིི ་ན་ཟུག་ལངས་པ་དེེ་

ལམ་སྟོ ོན་ལྟར་བྱོ ོས།

COVID-19ནད་པ་ཡིིན་ཚུལ་ཤོ ོད།

འཕྲད་པའམ། བྲང་ཁོ ོག་བསྡམས་ཡོ ོང་བ། བྲང་ལ་
འདྲ་ཡོ ོང་གིི ་འདུག་གམ།

ང་ཡར་ལངས་ན་དྲན་པ་འཐོར་ས་རེེ
ོ
ད་བསམ་པ་
ཡོ ོང་གིི ་འདུག་གམ།

དོ་དམ་བྱེེ
ོ
ད་ཕྱོ ོགས་ཀྱིི ་ NSW Health

མྱུར་སྐྱོ ོབ་མིི་སྣར་རང་ཉིིད་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་

མུ་མཐུད་ཁྱིི མ་དུ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 དོ་ོ ལམ་སང་ཀླད་སྐོ ོར་གསུམ་(000) ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ།
དམ་བྱེེ ད་ཕྱོ ོགས་ཀྱིི ་ NSW Health ལམ་
སྟོ ོན་ལྟར་བྱོ ོས།

མྱུར་སྐྱོ ོབ་མིི་སྣར་རང་ཉིིད་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་
COVID-19ནད་པ་ཡིིན་ཚུལ་ཤོ ོད།

ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་རིི ང་ཁྱེེ ད་རང་ལ་དེེ་མིི ན་གྱིི ་སྨན་དཔྱད་རོ ོགས་རམ་དགོ ོས་པའམ། ཛ་དྲག་མིི ན་པའིི ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་གྱིི ་དྲིི་བ་ཡོ ོད་ན། ཨང་ 1800 960 933
བརྒྱུད་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་མངའ་སྡེེའིི་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཁྱིི
ོ
མ་བཅོ ོས་རོ ོགས་འདེེགས་ཁང་ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

ངས་ག་རེེ ་བྱེེད་དགོ ོས་རེེ ད།
ཁྱེེ ད་དང་ཁྱེེ ད་ཀྱིི་ནང་མིི་རྣམས་ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་སྡོ ོད་དགོ ོས།

ཁྱེེ ད་རང་ལ་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་ཆ་ཚང་བརྒྱབ་ཟིི ན་རུང་། ཏོག་ནད་ཡོ
ོ
ོད་པ་ར་འཕྲོ ོད་པ་ནས་བཟུང་ཉིིན་ ༧ རིི ང་ཟུར་བཀག་བྱས་ནས་སྡོ ོད་དགོ ོས། ཟུར་བཀག་

གིི ་ནང་དོན་ནིི
ོ ། རང་གིི ་ཁང་པའམ་སྡོ ོད་གནས་སུ་མིི ་གཞན་ལས་ལོ ོགས་སུ་སྡོ ོད་པར་གོ ོ་དགོ ོས། ཟུར་བཀག་ཇིི ་ལྟར་བྱ་དགོ ོས་པ་དང་དགོ ོས་མཁོ ོ་བྱུང་ན་རོ ོགས་སྐྱོ ོང་
གང་དང་གང་ཡོ ོད་མེེ ད་སྐོ ོར་ཞིི བ་ཕྲ་མཁྱེེ ན་འདོད་ན་འདིི
ོ
་ལ་གཟིི གས། Self-Isolation Guideline (ཟུར་བཀག་ལམ་སྟོ ོན)

ཁྱེེ ད་རང་དང་མཉམ་དུ་སྡོ ོད་མཁན་ཚོོར་ཁྱེེ ད་ལ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ཡོ ོད་པ་ངེེ ས་པར་བཤད་དགོ ོས། ཁྱིི མ་ཚང་གིི ་འབྲེེ ལ་ཐུག་རྣམས་ངེེ ས་པར་ཉིིན་

༧ རིི ང་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་པ་དང་གང་མགྱོ ོགས་ཏོག་ནད་མྱུར་བརྟག་(RAT)བྱེེ
ོ
ད་དགོ ོས་པ་མ་ཟད་ཉིིན་ ༦ པར་ཡང་བསྐྱར་མྱུར་བརྟག་གཅིི ག་བྱེེ ད་དགོ ོས། (ཏོག་
ོ

ནད་དང་འཕྲད་ཉེེན་དང་བརྟག་དཔྱད་སྐོ ོར་ཞིི བ་ཕྲ་འདིིར་གཟིི གས། Information for people exposed to COVID-19 and Get tested for
COVID-19

ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་རིི ང་། ཨང་གྲངས་ 1800 943 553 བརྒྱུད་ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་མངའ་སྡེེ འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ཟུར་བཀག་རོ ོགས་འདེེགས་ཁང་ལ་ཁ་པར་བཏང་ན། ལག་
ཏུ་ལེེ ན་བདེེའིི་རོ ོགས་རམ་གནང་གིི ་རེེ ད།

སྤྱིི་ཚོོགས་འབྲེེལ་ཡོ ོད་ཚོོར་རང་ལ་ཏོག་ནད་ཕོ
ོ
ོག་པ་ཤོ ོད།

ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་དུས་མིི ་གཞན་ལའང་ཏོག་ནད་(COVID-19)འགོ
ོ
ོ་སྲིི ད་པ་རེེ ད། རང་ལ་ནད་རྟགས་མ་ཐོན་གོ
ོ
ོང་གིི ་ཉིིན་གཉིིས་སམ། ནད་རྟགས་
མེེ ད་ན་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་མ་ཐོན་གོ
ོ
ོང་གིི ་ཉིིན་གཉིིས་ནས་ཁྱེེ ད་ལ་གཉན་རིི མས་ཆགས་ཡོ ོད་སྲིི ད་པ་རེེ ད།
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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།
རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

health.nsw.gov.au

ཁྱེེ ད་རང་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་འགོ ོས་ནད་ཡོ ོད་བཞིི ན་འབྲེེ ལ་ཐུག་བྱུང་བའིི ་སྤྱིི ་ཚོོགས་འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་ཚོོར། རང་ལ་ཏོག་ནད་ཐོ
ོ
ན་པའིི
ོ
་སྐོ ོར་བཤད་དགོ ོས། དེེའིི་ཁོ ོངས་སུ་སྤྱིི ་

ཚོོགས་ནང་འབྲེེ ལ་ཐུག་བྱུང་བའིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་དང་མིི ་གཞན་ཚུད་ཡོ ོད་པ་དཔེེ ར་ན། དགོ ོང་ཟས་མཉམ་དུ་བཟས་པའིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་དང་། ཆང་ཁང་དང་སྤྲོ ོ་ཁང་། སྤྱིི ་ཚོོགས་
འདུ་འཛོ ོམས་སོ ོགས་ནང་ཐུག་པའིི ་མིི ། རང་ཁྱིི མ་ལ་ཡོ ོང་བའིི ་གྲོ ོགས་པོ ོ་དང་ནང་མིི ་ལྟ་བུ་ཚང་མ་ཚུད་ཡོ ོད།

ཁྱེེ ད་རང་གིི ་འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་ཚོོར་ Information for people exposed to COVID-19 བེེ ད་སྤྱོ ོད་བཏང་སྟེེ ་རང་རང་གིི ་ཉེེན་ཁར་བརྟག་ཞིི བ་དང་། ཏོག་
ོ
ནད་མྱུར་བརྟག་(RAT)བྱེེ ད་དགོ ོས་ཚུལ་ཤོ ོད།

ཏོག་ནད་ཕོ
ོ
ོག་པའིི ་སྐོ ོར་རང་གིི་ལས་གནས་སམ་སློ ོབ་གཉེེར་ཁང་ལ་བརྗོད་དགོ
ོ
ོས།

རང་ཉིིད་ལ་ཏོག་ནད་གཉན་རིི
ོ
མས་ཡོ ོད་བཞིི ན་དུ་ལས་ཀའམ་སློ ོབ་གཉེེར་ཁང་དུ་ཕྱིི ན་ཡོ ོད་ཚེེ ། རང་གིི ་ལས་ཀའིི ་འགན་འཛིི ན་ནམ། སློ ོབ་གྲྭའིི ་དབུ་འཛིི ན། འབྲེེ ལ་
ཡོ ོད་ལས་བྱེེ ད་བཅས་ལ་ཡང་རང་ལ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་པ་ར་འཕྲོ ོད་བྱུང་སྐོ ོར་ངེེ ས་པར་བཤད་དགོ ོས།

ཁོ ོང་ཚོོར་རང་གིི ་བརྟག་དཔྱད་ཟླ་ཚེེ ས་དང་། (ནད་རྟགས་ཐོན་ན་)དེེ
ོ
འིི་ཟླ་ཚེེ ས། ཏོག་ནད་གཉན་རིི
ོ
མས་ཡོ ོད་བཞིི ན་དུ་ལས་ཀའམ་སློ ོབ་གྲྭར་ཕྱིི ན་ཡོ ོད་སྲིི ད་པའིི ་ཟླ་
ཚེེ ས་བཅས་གསལ་པོ ོ་བཤད་དགོ ོས། ཁོ ོང་ཚོོས་གནས་ཚུལ་འདིི་ལ་བརྟེེན་ནས་ཁྱེེ ད་ཀྱིི ་ལས་རོ ོགས་སམ་སློ ོབ་གྲོ ོགས་ལ་ཉེེན་ཚབས་ག་ཚོོད་ཡོ ོད་མེེ ད་བལྟ་གིི ་རེེ ད།
ཁྱེེ ད་རང་གིི ་ལས་གནས་སམ་སློ ོབ་གྲྭས། ཁོ ོང་ཚོོར་ཏོག་ནད་(COVID-19)འབྲེེ
ོ
ལ་ཐུག་བྱུང་ཡོ ོད་སྲིི ད་ཚུལ་དང་། ཁོ ོང་ཚོོའིི་ངོས་ནས་ག་རེེ
ོ
་བྱེེ ད་དགོ ོས་མིི ན་
བརྗོད་ངེེ
ོ ས་རེེ ད།

རང་གིི ་འགན་འཛིི ན་ལ་གནས་ཚུལ་དེེ་ཁ་པར་རམ་ཡིི ་གེེ ་བཏང་སྟེེ ་བཤད་ཆོ ོག་ལ། ལས་རོ ོགས་ཤིི ག་ལ་རང་གིི ་ཚབ་བྱས་ནས་བཤད་རོ ོགས་ལབ་ནའང་འགྲིི ག །ཁྱེེ ད་
རང་ཤེེ ས་ཡོ ོན་ལྟེེ ་གནས་ཁང་ཞིི ག་ལ་བཅར་ཡོ ོད་ན། རང་ཉིིད་འགྲོ ོ་སའིི ་སྡེེ ་ཁག་གཙོོ་བོ ོ་དེེ་ལ་ཁ་པར་བཏང་ན་འགྲིི ག

སྦྲུམ་མ་ལ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ན་ག་རེེ ་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།

བུད་མེེ ད་སྦྲུམ་མ་ཆགས་ཏེེ་གཟའ་འཁོ ོར་ ༡༤ འམ། དེེ་ལས་མང་བ་སོ ོང་བ་རྣམས་ལ་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཀྱིི
ོ
་རྐྱེེ ན་གྱིི ས་དཀའ་ངལ་ཡོ ོང་ཉེེན་ཆེེ ་བ་ཡོ ོད།
ཁྱེེ ད་རང་སྦྲུམ་མ་ཆགས་ཏེེ་བཟའ་འཁོ ོར་ ༡༤ ལས་མང་བ་སོ ོང་བ་དང་། ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ཡོ ོད་ཚེེ ། འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་རང་གིི ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེེ ་བསུ་ཞབས་ཞུ་ཁང་ལ་
དེེའིི་སྐོ ོར་བཤད་དགོ ོས་པ་གལ་ཆེེ ། དེེ་ནིི ་རང་གིི ་སྨན་པ་GP འམ། སྐྱེེ ་གཡོ ོག་ཞབས་ཞུ་བ། བུད་མེེ ད་ཚན་ཁག་གིི ་སྨན་པ། ཡང་ན་ས་གནས་ཀྱིི ་སྐྱེེ ་བསུ་ཞབས་ཞུ་
ཁང་ཡིི ན་སྲིི ད།

ཏོག་ནད་COVID-19ཕོ
ོ
ོག་རུང་སྦྲུམ་མ་མང་ཆེེ ་བ་རང་ཁྱིི མ་ལ་བདེེ་འཇགས་ངང་ནད་གསོ ོ་བྱེེ ད་ཐུབ། དུས་ཡུན་དེེའིི་རིི ང་གཤམ་ལྟར་བྱ་དགོ ོས་པ་གལ་ཆེེ །:
•

རྒྱུན་ལྡན་ཆམ་ནད་ཕོ ོག་དུས་ལྟར་ཆུ་སོ ོགས་གཤེེ ར་ཁུའིི ་རིི གས་མང་པོ ོ་འཐུང་དགོ ོས། མིི ་བདེེ་བ་འདུག་ན་ནད་རྟགས་ཞིི ་ཆེེ ད་སྨན་ paracetamol བཟས་
ནའང་འགྲིི ག སྦྲུམ་མ་ཡིི ན་རིི ང་སྨན་ Ibuprofen བཟའ་མིི ་རུང་། ཁྲག་ལིི ང་ཆགས་ཉེེན་སྔོ ོན་འགོ ོག་གིི ་ཆེེ ད་དུ་རྒྱུན་དུ་འགུལ་སྐྱོ ོད་བྱེེ ད་དགོ ོས་པ་གལ་ཆེེ །

•

རང་གིི ་ཁོ ོག་ནང་གིི ་ཕྲུ་གུའིི ་འགུལ་སྐྱོ ོད་ལ་དོ་སྣང་གཟབ་ནན་བྱེེ
ོ
ད་དགོ ོས་པ་གལ་ཆེེ ། ཕྲུ་གུའིི ་འགུལ་སྐྱོ ོད་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིི ན་པའམ་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་
བྱུང་ན་ཕྲུ་གུ་སྐྱེེ ་བསུ་ཁང་ལ་འབྲེེ ལ་བ་བྱེེ ད་དགོ ོས།
•

མཚན་མ་ནས་ཁྲག་ཐོན་པ།
ོ

•

ཁོ ོག་སྨད་ལ་ན་ཟུག་ལྡང་བ།

•

མཚན་མ་ནས་གཤེེ ར་ཁུ་དྭངས་མ་མ་ཆད་པར་འབབ་པ།

•

གཟའ་འཁོ ོར་ ༣༧ གོ ོང་དུ་སྐྱེེ ་ཟུག་ལྡང་བ།

•

ཚ་བ་རྒྱུན་མཐུད་དུ་འཕར་བ།

•

མགོ ོ་ན་བ།

•

གློ ོ་བུར་གདོང་དང་ལག་པ་སྐྲང་པ།
ོ
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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།
རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

•

•

ཕྲུ་གུ་བཙའ་བ།

•

མངལ་གནས་བྱིི ས་པའིི ་ཐད་ཚབས་ཆེེ འིི་སེེ མས་འཚབ་ཡོ ོད་པ།

health.nsw.gov.au

གལ་ཏེེ་ཁྱེེ ད་རང་གིི ་དབུགས་འབྱིི ན་རྔུབས་ཐད་དཀའ་ངལ་ཡོ ོད་པ་དང་། བྲང་བསྡམས་པའམ་བྲང་ལ་ན་ཟུག་ལྡང་བ། མགོ ོ་ཚབས་ཆེེ ན་པོ ོ་ན་བའམ་མགོ ོ་ཡོ ོམ་

འཁོ ོར་ན། ལམ་སང་ 000 ཁ་པར་བཏང་དགོ ོས། ཁ་པར་བཏང་དུས་རང་ལ་ཏོག་ནད་
ོ
COVID-19 ཡོ ོད་པ་དང་སྦྲུམ་མ་ཡིི ན་པ་ཏན་ཏན་ཏིིག་ཏིིག་བྱས་ནས་
བཤད་དགོ ོས།
•

ཏོག་ནད་(COVID-19)ནས་དྲག་སྐྱེེ
ོ
ད་བྱུང་རྗེེ ས་རང་གིི ་བུ་བཙའིི ་ལྟ་སྐྱོ ོང་ལས་རིི མ་(antenatal care)ལྟར་འགྲོ ོ་དགོ ོས་པ་གལ་ཆེེ ། གལ་ཏེེ་ཟུར་བཀག་
བྱེེ ད་རིི ང་བུ་བཙའིི ་ལྟ་སྐྱོ ོང་ལས་རིི མ་ལ་བཅར་ཆད་བྱུང་ན། གང་མྱུར་དུས་ཚོོད་གཅིི ག་བཟོ་དགོ
ོ ོས།

ཇིི ་ལྟར་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་(COVID-19)ནད་ལྡན་གྱིི་ཕྲུ་གུ་བདག་སྐྱོ ོང་བྱ་དགོ ོས་སམ།

ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་པའིི ་ཕྲུ་གུར་རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མེེ ད་རུང་མང་ཆེེ ་རང་ཁྱིི མ་དུ་ནང་མིི འིི་ལྟ་སྐྱོ ོང་འོ ོག་དྲག་སྐྱེེ ད་ཡག་པོ ོ་ཐུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད། ཏོག་
ོ
ནད་ནད་པ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀྱིི ས་ནང་མིི ་གཞན་ལས་ལོ ོགས་སུ་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་དགོ ོས། ཏོག་ནད་ནད་པ་ལས་ལོ
ོ
ོགས་སུ་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་མ་ཐུབ་པའིི ་ཁྱིི མ་ཚང་
འབྲེེ ལ་ཐུག་མིི ་སྣ་རྣམས་ནད་པ་ཟུར་བཀག་ནས་མ་བཏང་བར་མཉམ་དུ་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་དགོ ོས་པ་མ་ཟད། Information for people exposed to

COVID-19. (ཏོག་ནད་
ོ
༡༩ པ་དང་འཕྲད་པའིི ་མིི ་སྣར་ལམ་སྟོ ོན།) ནང་གསལ་ལྟར། བརྟག་དཔྱད་ཀྱིི ་བརྒྱུད་རིི མ་ཁག་འགྲིི མས་དགོ ོས། རང་ཁྱིི མ་དུ་ཏོག་ནད་
ོ
(COVID-19)ཕོ ོག་པའིི ་ཕྲུ་གུར་ལྟ་སྐྱོ ོང་བྱེེ ད་སྐབས་གཤམ་གསལ་ལྟར་གནང་དགོ ོས:
•

ཕྲུ་གུར་གྱོ ོན་གོ ོས་དྲོ་དྲགས་པ་དང་གྲང་དྲགས་པ་མ་ཡིི
ོ
ན་པར་ཚད་རན་པོ ོ་དང་བདེེ་པོ ོ་ཞིི ག་གཡོ ོག་དགོ ོས།

•

ཕྲུ་གུར་འཐུང་རྒྱུ་རློ ོན་གྱིི ་རིི གས་ལྡང་ངེེ ས་སྟེེ ར་དགོ ོས། ཕྲུ་གུས་འཐུང་འདོད་དེེ
ོ ་ཙམ་བྱེེ ད་མིི ་སྲིི ད་པས། ཕྲུ་གུར་རོ ོགས་རམ་དང་སྐུལ་མ་བྱེེ ད་དགོ ོས།

•

ཕྲུ་གུར་ནུ་མའམ་འཇིི བས་རུ་སྟེེ ར་གྱིི ་ཡོ ོད་ན། ནམ་རྒྱུན་ལས་མང་བ་སྟེེ ར་དགོ ོས། ཁྱེེ ད་དང་ཕྲུ་གུར་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ན་ཡང་ཕྲུ་གུར་ནུ་མ་སྟེེ ར་ན་
ཉེེན་ཁ་མེེ ད།

•

ཕྲུ་གུར་འགུལ་སྐྱོ ོད་མང་དྲགས་པ་མིི ན་པར་ངལ་གསོ ོ་བྱ་རྒྱུར་སྐུལ་ལྕག་བྱེེ ད་དགོ ོས།

•

ཕྲུ་གུར་ན་ཟུག་ལྡང་བ་དང་། ཚ་བ་འཕར་ཏེེ་བདེེ་པོ ོ་མེེ ད་པར་མངོན་དུས་ཁོ
ོ
ོ་ནར། སྨན་ paracetamol ལམ་ ibuprofen སྟེེ ར་དགོ ོས། དེེ་ཡང་སྨན་དེེའིི་
ལམ་སྟོ ོན་ལྟར་སྟེེ ར་དགོ ོས་པ་མ་ཟད། ཆུ་ཚོོད་ ༢༤ རིི ང་སྨན་ཐུན་མང་དྲགས་པ་སྟེེ ར་མིི ་རུང་། སྟེེ ར་ན་ཕྲུ་གུར་གནོ ོད་སྲིི ད།

•

ཕྲུ་གུའིི ་ནད་གཞིི ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ ོ་གིི ་ཡོ ོད་མེེ ད་ཀྱིི ་མངོན་རྟགས་ལ་དོ
ོ
་སྣང་བྱེེ
ོ
ད།

ཕྲུ་གུའིི ་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་ན།
ོ
སྨན་པ་GP འམ། ཨང་ 1800 960 933 (སྔ་དྲོ ོ་ཆུ་ཚོོད་ 8:30 ནས་ཕྱིི་དྲོ ོ་

8:30 བར།) བརྒྱུད་ NSW Health COVID-19 Care at Home Support Line རམ། ཨང་ 1800 020 080 (ཉིིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཡོ ོད)
བརྒྱུད་ National Coronavirus Helpline ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ
•

ཚ་བ་(39°C ཡན་)རྒྱུན་མཐུད་དུ་འཕར་བ་སྟེེ ། སྨན་གྱིི ས་ནུས་པ་མིི ་ཐོན་པ།
ོ

•

དབུགས་རྔུབས་གཏོང་དཀའ་ཚད་འབྲིི
ོ
ང་ཙམ།

•

ནམ་རྒྱུན་འཐུང་བའིི ་རློ ོན་གྱིི ་རིི གས་ལས་ཕྱེེ ད་ཙམ་གྱིི ས་ཉུང་བ་འཐུང་བ།

•

ནམ་རྒྱུན་གྱིི ་གཅིི ན་པའིི ་ཚད་ལས་ཕྱེེ ད་ཙམ་ལས་ཉུང་བ་འབབ་ཅིི ང་། གཅིི ན་པའིི ་ཁ་མདོག་ནག་ཤས་ཆེེ
ོ
་བ།

•

སྐྱུགས་པའམ་བཤལ་ཚད་འབྲིི ང་ཙམ་ཡིི ན་པ།

•

ཡར་ལངས་པའམ་གོ ོམ་པ་སྤོ ོ་མིི ་ཐུབ་པ།

རང་གིི་ཕྲུ་གུའིི ་ནད་གཞིི ་ཚབས་ཆེེ ་བ་དང་། དབུགས་རྔུབས་གཏོང་དཀའ་བ།
ོ
ལུས་ཀྱིི་གཤེེར་ཁུ་རྦད་དེེ་ཉུང་ཉུང་ཆགས་པའམ་དྲན་པ་འཐོར་བ་བྱུང་ན།
ོ
ལམ་སང་ཀླད་ཀོ ོར་གསུམ་(000)ལ་ཁ་པར་བཏང་སྟེེ། འབྲེེལ་ཡོ ོད་ལ་རང་གིི་ཕྲུ་གུར་ཏོག་ནད་(COVID-19)ཕོ
ོ
ོག་ཡོ ོད་པ་བཤད་དགོ ོས།
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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།
རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

health.nsw.gov.au

ཟུར་བཀག་ནས་ག་དུས་ཐོན་ན་འགྲིི
ོ
ག་གམ།
ཉིིན་ ༧ པ་ལ་ནད་རྟགས་མེེད་ན།

ཁྱེེ ད་རང་ལ་ཏོག་ནད་ཕོ
ོ
ོག་པར་ར་འཕྲོ ོད་བྱུང་བ་ནས་བརྩིི ས་ཏེེ་ཉིིན་ ༧ རིི ང་ཟུར་བཀག་བྱེེ ད་དགོ ོས། ཉིིན་བདུན་གྱིི ་རྗེེ ས་སུ་མིི ད་པ་ཚ་བ་དང་། སྣ་ཆུ་ཐོན་པ།
ོ
གློ ོ་རྒྱག་
པ། དབུགས་རྔུབས་གཏོང་དཀའ་བ་བཅས་ཀྱིི
ོ
་ནད་རྟགས་མེེ ད་ན་མ་གཏོགས།
ོ
ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་མིི
ོ ་ཆོ ོག ཁྱེེ ད་ཀྱིི ས་ PCR བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའམ། ཏོག་ནད་
ོ

མྱུར་བརྟག་གྲུབ་འབྲས་ཐོ་འགོ
ོ ོད་བྱས་ཡོ ོད་ན། ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ཁང་ནས་འཕྲིི ན་ཐུང་ཞིི ག་འབྱོ ོར་གྱིི ་རེེ ད། འོ ོན་ཀྱང་རང་གིི ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་ཉིིན་
༧ སོ ོང་ཚར་ན། ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་རྒྱུར་ཡིི
ོ
ན་གཅིི ག་འཕྲིི ན་ཐུང་འདིི་ལ་སྒུག་དགོ ོས་མ་རེེ ད། དཔེེ ར་ན། ཁྱེེ ད་རང་གཟའ་མིི ག་དམར་ཉིིན་གྱིི ་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོོ
ོ
ད་ ༡༠ ལ་

བརྟག་དཔྱད་བྱས་ན། གཟའ་མིི ག་དམར་རྗེེ ས་མ་དེེའིི་ཆུ་ཚོོད་ ༡༠ ལ་ནད་རྟགས་ཅིི ་ཡང་མེེ ད་ན་ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་ཆོ
ོ
ོག །ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་ནང་ཟུར་བཀག་ནས་
མ་ཐོན་གོ
ོ
ོང་བརྟག་དཔྱད་བྱེེ ད་མིི ་དགོ ོས།

དེེའིི་རྗེེ ས་ཀྱིི ་ཉིིན་ ༣ རིི ང་། མིི ་གཞན་གྱིི ་ཉེེ་སར་འགྲོ ོ་སྐབས་དང་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཁ་རས་གྱོ ོན་དགོ ོས་པ་དང་། ཉེེན་ཚབས་ཆེེ ་བའིི ་གནས་གཞིི ་(དཔེེ ར་ན། འཕྲོ ོད་

བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་དང་། རྒན་འཁོ ོག་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་། དབང་པོ ོ་སྐྱོ ོན་ཅན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་། སྒྱུར་བཀོ ོད་ཁང་ལྟ་བུ་)ཁག་ལ་འགྲོ ོ་རྒྱུར་འཛེེ མས་དགོ ོས། གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་རང་

དེེ་འདྲའིི ་གནས་གཞིི འིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་ན། ལས་ཀར་མ་ལོ ོག་གོ ོང་དུ་འགན་འཛིི ན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོ ོས། ཁྱེེ ད་རང་ལ་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཉམས་ཞན་
གྱིི ་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེེ ན་(དཔེེ ར་ན་ཁྱེེ ད་ནིི ་དབང་པོ ོ་རྩ་སྤོ ོས་དང་ལེེ ན་བྱེེ ད་མཁན་ཡིི ན་པའམ་ཡང་ན་རྫས་འགྱུར་སྨན་བཅོ ོས་དང་ལེེ ན་བྱེེ ད་བཞིི ན་པ་ལྟ་བུ་)
ཡིི ན་ན། ད་དུང་ཉིིན་ ༤ (ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་རྗེེ
ོ ས་ཁྱོ ོན་ཉིིན་ ༧ རིི ང་)འཕར་མའིི ་རིི ང་དོགས་ཟོ
ོ
ན་བྱེེ
ོ ད་ཐབས་འདིི་དག་སྤྱོ ོད་དགོ ོས།

ཉིིན་ ༧ པ་ལ་ནད་རྟགས་ཡོ ོད་ན།

ཟུར་བཀག་གྱིི ་ཉིིན་ཐ་མའིི ་ཆུ་ཚོོད་ ༢༤ ནང་ཁྱེེ ད་རང་ལ་མིི ད་པ་ཚ་བ་དང་། སྣ་ཆུ་ཐོན་པ།
ོ
གློ ོ་རྒྱག་པ། དབུགས་རྔུབས་གཏོང་དཀའ་བ་བཅས་ཀྱིི
ོ
་ནད་རྟགས་ཡོ ོད་ཚེེ །
ནད་རྟགས་རྦད་དེེ་ཞིི ་ནས་ཆུ་ཚོོད་ ༢༤ མ་སོ ོང་བར་མུ་མཐུད་ཟུར་བཀག་བྱ་དགོ ོས། སེེ མས་འཚབ་ལངས་ན། རང་གིི ་སྨན་པ་ལ་ཁ་པར་ཐོངས།
ོ

དེེའིི་རྗེེ ས་ཀྱིི ་ཉིིན་ ༣ རིི ང་། མིི ་གཞན་གྱིི ་ཉེེ་སར་འགྲོ ོ་སྐབས་དང་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་ཁ་རས་གྱོ ོན་དགོ ོས་པ་དང་། ཉེེན་ཚབས་ཆེེ ་བའིི ་གནས་གཞིི ་(དཔེེ ར་ན། འཕྲོ ོད་

བསྟེེ ན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་དང་། རྒན་འཁོ ོག་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་། དབང་པོ ོ་སྐྱོ ོན་ཅན་ལྟ་སྐྱོ ོང་ཁང་། སྒྱུར་བཀོ ོད་ཁང་ལྟ་བུ་)ཁག་ལ་འགྲོ ོ་རྒྱུར་འཛེེ མས་དགོ ོས། གལ་སྲིི ད་ཁྱེེ ད་རང་

དེེ་འདྲའིི ་གནས་གཞིི འིི་ནང་ལས་ཀ་བྱེེ ད་ཀྱིི ་ཡོ ོད་ན། ལས་ཀར་མ་ལོ ོག་གོ ོང་དུ་འགན་འཛིི ན་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དགོ ོས། ཁྱེེ ད་རང་ལ་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་ཉམས་ཞན་
གྱིི ་གནས་སྟངས་ཚབས་ཆེེ ན་(དཔེེ ར་ན་ཁྱེེ ད་ནིི ་དབང་པོ ོ་རྩ་སྤོ ོས་དང་ལེེ ན་བྱེེ ད་མཁན་ཡིི ན་པའམ་ཡང་ན་རྫས་འགྱུར་སྨན་བཅོ ོས་དང་ལེེ ན་བྱེེ ད་བཞིི ན་པ་ལྟ་བུ་)
ཡིི ན་ན། ད་དུང་ཉིིན་ ༤ (ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་རྗེེ
ོ ས་ཁྱོ ོན་ཉིིན་ ༧ རིི ང་)འཕར་མའིི ་རིི ང་དོགས་ཟོ
ོ
ན་བྱེེ
ོ ད་ཐབས་འདིི་དག་སྤྱོ ོད་དགོ ོས།

ཉིིན་ ༧ གྱིི ་རྗེེ ས་སུ་ཁྱེེ ད་ལ་དེེ་མིི ན་གྱིི ་ནད་རྟགས་(དཔེེ ར་ན་ཚ་བ་འཕར་བ་དང་། མགོ ོ་ན་བ་)ཡོ ོད་པ་དང་། དེེ་དྲག་སྐྱེེ ད་ཡོ ོང་གིི ་མེེ ད་ན་ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་ན་
ོ
འགྲིི ག །འོ ོན་ཀྱང་རང་གིི ་སྨན་པ་ GP ལ་འབྲེེ ལ་བ་བྱེེ ད་དགོ ོས།

ཁྱེེ ད་རང་སྨན་དཔྱད་ལྟ་སྐྱོ ོང་རུ་ཁག་ཅིི ག་གིི ་འོ ོག་ཡོ ོད་ན། རུ་ཁག་དེེས་ཁྱེེ ད་རང་ཟུར་བཀག་ནས་ག་དུས་ཐོན་ན་འགྲིི
ོ
ག་མིི ན་བཤད་ཀྱིི ་རེེ ད།

ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་ཚར་རྗེེ
ོ
ས། ད་དུང་བརྟག་དཔྱད་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།

ཁྱེེ ད་རང་ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་རྗེེ
ོ ས། གཟའ་འཁོ ོར་ ༨ རིི ང་འཆར་ཅན་གྱིི ་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་བརྟག་དཔྱད་(དཔེེ ར་ན་ལས་གནས་སམ་སློ ོབ་གྲྭའིི ་ལྟ་སྐུལ་བརྟག་དཔྱད་ལྟ་
བུ་)བྱེེ ད་དགོ ོས་ཀྱིི ་མེེ ད་པས། རང་གིི ་འགན་འཛིི ན་ལ་དེེའིི་སྐོ ོར་སྐད་ཆ་ཤོ ོད།

ང་ཡང་བསྐྱར་ཏོག་ནད་(COVID-19)དང་འཕྲད་ན་ག་རེེ
ོ
་བྱེེད་དགོ ོས་སམ།

ཏོག་ནད་(COVID-19)ནས་དྲག་སྐྱེེ
ོ
ད་བྱུང་བའིི ་མིི ་རྣམས་ལ་ནད་འགོ ོག་ལུས་ཟུངས་གང་ཙམ་ཞིི ག་ལྡན་པ་ཆགས་ཀྱིི ་ཡོ ོད་པས་ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་རྗེེ
ོ ས་གཟའ་
འཁོ ོར་ ༨ རིི ང་ཏོག་ནད་འགོ
ོ
ོས་ཉེེན་ཆུང་།
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ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་བཅུ་དགུ་པའིི ་(COVID-19)ནད་ངོ ོ་འཕྲོ ོད་དེེ།
རང་ཁྱིི མ་དུ་བདེེ་འཇགས་ངང་ཏོག་ནད་(COVID-19)དོ
ོ
ོ་དམ་བྱེེད་པ།

health.nsw.gov.au

ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་ཏེེ
ོ ་ གཟའ་འཁོ ོར་ ༨ ནང་ཁྱེེ ད་རང་ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་ནད་པ་(COVID-19)ཞིི ག་དང་འཕྲད་པ་ཡིི ན་ན། སྤྱིི ར་བཏང་བརྟག་དཔྱད་དང་ཟུར་བཀག་
གཉིིས་ཀ་བྱེེ ད་མིི ་དགོ ོས། ཟུར་བཀག་ནས་ཐོན་པའིི
ོ
་ གཟའ་འཁོ ོར་ ༨ རྗེེ ས་སུ་ཏོག་ནད་(COVID-19)དང་འཕྲད་ན།
ོ
ཟུར་བཀག་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱེེ ད་དགོ ོས་
པ་མ་ཟད། Information for people exposed to COVID-19 ཞེེ ས་པའིི ་ལམ་སྟོ ོན་དང་། Get tested for COVID-19 ཞེེ ས་པའིི ་གནད་
བསྡུས་ནང་དོན་ལྟར་བྱེེ
ོ
ད་དགོ ོས།

རིི མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་མགྱོ ོགས་ལོ ོད་རྒྱག་དགོ ོས་སམ།

ཏོག་ནད་ལས་དྲག་སྐྱེེ
ོ
ད་བྱུང་བའིི ་སྨན་ཁང་གིི ་ཡིི ག་ཆ་ཁྱེེ ད་རང་ལ་ཐོབ་པའིི
ོ
་ཉིིན་ནས་གཟའ་འཁོ ོར་ ༦ རིི ང་། ཏོག་ནད་རིི
ོ
མས་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མིི ་དགོ ོས་པའིི ་
འཕྲལ་སེེ ལ་གྱིི ་ཆོ ོག་མཆན་ཡོ ོད་པ་རེེ ད། ཆོ ོག་མཆན་འདིི་མངའ་སྡེེ ་ NSW ཁོ ོ་ནའིི ་ནང་བེེ ད་སྤྱོ ོད་ཡོ ོད། ཁྱེེ ད་རང་ཁྲིི མས་འཛིི ན་ས་ཁུལ་གཞན་ཞིི ག་གིི ་ནང་ལས་

ཀའམ། སློ ོབ་སྦྱོ ོང་ངམ། དེེ་མིི ན་གྱིི ་ལས་དོན་ཆེེ
ོ ད་སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་དགོ ོས་ཀྱིི ་ཡོ ོད་ཚེེ ། འབྲེེ ལ་ཡོ ོད་མངའ་སྡེེ འམ་ས་ཁུལ་དེེའིི་སྒྲིི ག་གཞིི ར་ག་རེེ ་གསལ་ཡོ ོད་
མེེ ད་གཟིི གས་རོ ོགས།

ཁྱེེ ད་རང་ལ་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུའིི ་ཆ་རྐྱེེ ན་ཚང་ཡོ ོད་ཚེེ ། ཏོག་ནད་གཉན་རིི
ོ
མས་ལས་ཡོ ོངས་སུ་དྲག་སྐྱེེ ད་བྱུང་རྗེེ ས་བརྒྱབ་ཆོ ོག །དེེ་ཡང་མིི ་མང་ཆེེ ་བར་ཏོག་
ོ
ནས་ཕོ ོག་རྗེེ ས་ཀྱིི ་གཟའ་འཁོ ོར་ ༤ ནས་ ༦ གིི ་དུས་ཡུན་ནང་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་ཆོ ོག དེེའིི་སྐོ ོར་ཞིི བ་ཕྲ་ཤེེ ས་འདོད་ན།
ོ
COVID-19 vaccines:

Frequently asked questions (ཏོག་དབྱིི
ོ
བས་གཉན་རིི མས་(COVID-19)སྔོ ོན་འགོ ོག་སྨན་ཁབ་དང་འབྲེེ ལ་བ་རྒྱུན་མཐོང་དྲིི
ོ ་ལན་ཞེེ ས་པ་དང་། NSW
Health Booster vaccination: Frequently asked questions (ནིི འུ་སོོའིི་རྡ་ ཝེེ ལ་མངའ་སྡེེ འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་དང་འབྲེེ ལ་བའིི ་
རྒྱུན་མཐོང་དྲིི
ོ ས་ལན་ཞེེ ས་པར་)གཟིི གས།

ང་རང་ཟུར་བཀག་དུ་སྡོ ོད་རིི ང་། རོ ོགས་སྐྱོ ོར་གང་དང་གང་ཡོ ོད་རེེ ད།
སེེམས་ཁམས་འཕྲོ ོད་བསྟེེན་ཐད་རོ ོགས་སྐྱོ ོར།
•

NSW Mental Health Line - 1800 011 511

•

Beyond Blue helpline - 1800 512 348

•

Lifeline - 13 11 14

•

Kids Helpline - 1800 55 1800

•

Service NSW mental wellbeing resources (སེེ མས་ཁམས་བདེེ་ཐང་དང་འབྲེེ ལ་བའིི ་རྒྱུ་ཆ།)

ཁྱིི མ་ཚང་རྩིི ང་སྤྱོ ོད་དང་འབྲེེལ་བའིི ་རོ ོགས་སྐྱོ ོར།
•

རྒྱལ་ཡོ ོངས་བཙན་ཐབས་ཆགས་སྤྱོ ོད་དང་ཁྱིི མ་ཚང་རྩུབ་སྤྱོ ོད་ཕོ ོག་མཁན་ལ་རོ ོགས་སྐྱོ ོར་ཁ་པར་ཨང་1800 RESPECT (1800 737 732)

ནིི འུ་སོོའོ ོ་རྡ་ཝེེ ལ་མངའ་སྡེེ འིི་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་ལས་ཁུངས་ཀྱིི ས། མཉེེན་ཆས་སོ ོན་ཌར་Sonderདང་མཉམ་ལས་ཀྱིི ས། མིི ་སྒེེ ར་གྱིི ་བདེེ་ཐང་དང་འབྲེེ ལ་བའིི ་ཞབས་ཞུ་
སྒྲུབ་ཀྱིི ་ཡོ ོད། དེེར་ཕེེ བས་ན་ཉིིན་ལྟར་ཆུ་ཚོོད་ ༢༤ རིི ང་། སྐད་ཡིི ག་འདྲ་མིི ན་བརྒྱུད་དེེ་འཕྲིི ན་མོ ོལ་ལམ། ཁ་པར་བརྒྱུད་དེེ་སེེ མས་ཁམས་འཕྲོ ོད་བསྟེེ ན་དང་། སྨན་
བཅོ ོས། བདེེ་ཐང་བཅས་ཀྱིི ་ཞབས་ཞུ་སྣ་མང་ཐོབ་ཐུབ།
ོ

རང་སྐད་བརྒྱུད་དེེ་རོ ོགས་སྐྱོ ོར།

ཁྱེེ ད་ལ་སྐད་སྒྱུར་དགོ ོས་ན། (TIS National)ལ་ཨང་གྲངས་ 131 450 བརྒྱུད་འབྲེེལ་བ་གནང་། ཞབས་ཞུ་འདིི་རིི ན་མེེ ད་དང་སྐད་ཆ་གང་བྱུང་གསང་བ་བྱ་
གིི ་རེེ ད།

© NSW Ministry of Health. 2 March 2022

7/7

