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ཏོགོ་ནད་ COVID-19 དང་འཕྲད་མཁན་ཚོརོ་ལམ་སྟོནོ།
health.nsw.gov.au 

Tibetan
Information for people exposed to COVID-19

རང་ཉིིད་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 དང་འཕྲད་པ་ཇིི་ལྟར་ཤེེས་ཐུབ་བམ།
སིྤྱི་ཚོགོས་ནང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིིག་ཡིིན་ཙང་། ང་ཚོསོ་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཡིདོ་མཁན་ཚོརོ་རང་ཉིིད་ལ་ནད་རྟགས་མ་ཐོནོ་གངོ་གི་ཉིིན་གཉིིས་
སམ། བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེོ་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཡིདོ་པར་ར་འཕྲོདོ་བྱུང་བའི་ཉིིན་གཉིིས་ཀིྱི་གངོ་(དེ་གཉིིས་ལས་གང་སྔ་བ་དེ་)ནས་མི་གཞིན་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚོདོ་
བཏོང་བ་ཚོརོ་དེའི་སྐོརོ་བཤད་དགསོ་བརྗོདོ་ཀིྱི་ཡིདོ།
གལ་ཏེོ་མི་ཞིིག་གིས་ཁེྱེད་རང་ལ། ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་ཡིདོ་ཚུལ་བཤད་ཚེོ། ལམ་སྟོནོ་འདི་སྤྱིད་དེ། རང་གི་ཉེིན་ཁའི་ཚོད་གཞིི་དང་། རང་དང་
རང་གི་ནང་མི། སིྤྱི་ཚོགོས་ཁངོས་མི་རྣམས་སྲུང་སྐྱོབོས་ཀིྱི་ཆེེད་དུ་རང་ངསོ་ནས་ག་རེ་བེྱད་ཐུབ་མིན་མཁེྱེན་པ་གནང་དགསོ།

སུ་ལ་ནད་འདི་ཕོགོ་ཉེིན་ཡོདོ་དམ།
གཤམ་གསལ་ལ་བརེྟན་ནས་ཏོགོ་ནད་ COVID-19  ཕོགོ་ཉེིན་ཆེེ་རུ་འགྲོ་ོགི་རེད།
• ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་ཐུང་ཇིི་ཙམ་བསྡད་པ་དང་། འབེྲེལ་ལམ་ཐོག་ཉེི་ལདོ་ཇིི་ཙམ་བྱུང་བ།
• ཁང་པའི་ནང་ལགོས་ལ། (ཁང་པའི་ཕིྱི་ལགོས་ལ་ཡིིན་ན་ཉེིན་ཁ་ཆུང་བ་ཡིདོ།)
• རང་གིས་ཁ་རས་མ་གྱོནོ་པའི་སྐོབས། (རང་གིས་ཐུག་སའི་མི་དེས་ཀྱིང་ཁ་རས་གྱོནོ་ཡིདོ་ན་ཉེིན་ཁ་ཧ་ཅང་གིས་ཆུང་།)
སྔནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ་ཀིྱིས་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཕོགོ་ཉེིན་ཆུང་དུ་གཏོངོ་རུང་། དུས་ཚོདོ་རིམ་སངོ་གིས་དེའི་འགགོ་སྲུང་ནུས་པ་ཇེི་ཞིན་དུ་འགྲོ་ོབ་མ་ཟད། ཏོགོ་ནད་ 
COVID-19 གི་རྣམ་པ་གཞིན་དཔེར་ན། ཨོ་ོམི་ཁ་ོརནོ་ལྟ་བུའི་རིགས་གཅིག་ལ་ནུས་པ་དེ་ཙམ་མི་ཐོནོ་པ་ཡིངོ་སིྲིད། ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ཀིྱིས་ཨོ་ོམི་ཁ་ོརནོ་ཚུད་པའི་
ཏོགོ་ནད་འགགོ་སྲུང་ནུས་པ་མངནོ་གསལ་དུ་སྤར་ཐུབ། སྔནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ་ནི་ཏོགོ་ནད་ཚོབས་ཆེེན་མ་ཆེགས་པར་ཕོན་ཐོགོས་ཡིདོ་པ་ཡིང་ཡིིན། མི་ཚོང་མས། ཆེ་རེྐྱེན་
ཚོང་བ་དང་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་གང་མགྱོགོས་བརྒྱབ་དགསོ།
ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཡིི་སྔནོ་འགགོ་སྨན་བརྒྱབ་རྒྱུའི་དུས་ཚོདོ་བཟ་ོཆེེད་འདི་ལ་ཕེོབས། COVID-19 Vaccine Clinic Finder (COVID-19 ཡིི་སྔནོ་འགགོ་
སྨན་ཁབ་ཀིྱི་སྨན་ཁང་འཚོལོ་བེྱད།).

ཉེིན་ཁའི་དུས་ཡུན་ཇིི་ཙམ་ཡིོན་ནམ།
ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་ཁེྱེད་རང་འཕྲོད་པ་ནས་ཉིིན་གྲོངས་ ༡༤ ནང་ཚུན་ནད་དེ་ཕོགོ་ཉེིན་ཡིདོ། མི་མང་ཆེེ་བར་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 བདུན་དང་པའིོ་ནང་
ཕོགོ་གི་ཡིདོ་པས་དེ་ནི་ཉེིན་ཁ་ཆེེ་ཤསོ་ཀིྱི་སྐོབས་རེད། ཡིིན་ན་ཡིང་། རབོ་རིྩིས་བྱས་ན་མི་བརྒྱ་ཆེ་ ༢༥ ཙམ་ལ་ཉིིན་ ༧ ནས་ ༡༤ བར་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཕོགོ་གི་ཡིདོ།

རང་ཉིིད་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་ཞིིག་དང་ཐུག་འཕྲད་བྱུང་ཡོདོ་ན་ག་རེ་བེྱེད་དགསོ་སམ།
ཁེྱེད་རང་ལ་ཏོགོ་ནད་ COVID-19  ཕོགོ་ཉེིན་ཆེེ་ཆུང་ནི། ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་མཉིམ་དུ་འབེྲེལ་ཐུག་རིགས་གང་འདྲ་ཞིིག་བྱུང་མིན་ལ་གཞིི་བཞིག་གི་
རེད། བརྟག་དཔྱད་དང་ཟུར་བཀག་དགསོ་དནོ་ལ་བསམས་སྐོབས། རང་ཉིིད་དང་མཉིམ་སྡདོ་དམ། མཉིམ་གནས་བེྱད་མཁན་གིྱོ་ཉིམས་ཞིན་མི་སྣ་ཚུད་པའི་རང་གི་གནས་
སྟོངས་ལ་བསམ་བློ་ོབཏོང་དགསོ།
ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་འབེྲེལ་ཐུག་བྱུང་བ་ཚོང་མས། symptoms(ནད་རྟགས་)ལ་ད་ོསྣང་བྱ་དགསོ། གལ་ཏེོ་ནད་རྟགས་ཐོནོ་ཚེོ། ལམ་སང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་
དགསོ། ཞིིབ་ཕྲོའི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཆེེད་གཤམ་གསལ་རེྗོས་སུ་ག་རེ་བེྱད་དགསོ་མིན་སྐོརོ་གིྱོ་རེའུ་མིག་ལ་གཟིགས།

རང་གི་ཁིྲིམས་འབེྲེལ་བསྒྲུབ་བྱེ་གང་དང་གང་ཡིོན་ནམ།
ཁེྱེད་རང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་དང་མཉིམ་དུ་སྡདོ་ཀིྱི་ཡིདོ་ན། ངེས་པར་དུ་NSW Health Self Isolation Guidelines (ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝེེལ་འཕྲོདོ་བསེྟོན་
ལས་ཁུངས་ཀིྱི་ཟུར་བཀག་ལམ་སྟོནོ་)ལྟར་ཉིིན་གྲོངས་ ༧ རིང་ཟུར་བཀག་བྱ་དགསོ། དེ་བཞིིན་ཁེྱེད་ལ་ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝེེལ་མངའ་སེྡའི་འཕྲོདོ་བསེྟོན་ལས་ཁུངས་ཀིྱིས་བརྡ་
སྤྲད་པ་ཡིིན་ན་ཉིིན་ ༧ རིང་ངེས་པར་དུ་ཟུར་བཀག་ལམ་སྟོནོ་ལྟར་བེྱད་དགསོ།

https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-clinic-finder
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/self-isolation-covid-and-close.aspx
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ཏོགོ་ནད་ COVID-19 དང་འཕྲད་མཁན་ཚོརོ་ལམ་སྟོནོ།

རང་ཁིྱེམ་གིྱོ་ཕིྱི་ལགོས་ལ་ཁེྱེད་རང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་པ་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་བ་ཡིིན་ན། གཤམ་གིྱོ་རེའུ་མིག་གཞིི་བཟུང་རང་ལ་ཉེིན་ཁ་ཇིི་ཡིདོ་བརྟག་ཞིིབ་གནང་
རགོས། དེ་ཡིང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་པ་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་བའི་ང་ོབ་ོདང་། རང་ཉིིད་ཀིྱི་གནས་སྟོངས་དཔེར་ན། རང་ངསོ་ནས་མི་གཞིན་སིྤྱི་དང་ལྷག་པར་ན་ཚོ་ཕོགོ་
ཉེིན་ཆེེ་བའི་ནད་རིགས་(དཔེར་ན་གཅངོ་ནད་དམ། རྫས་འགྱུར་སྨན་བཅསོ་chemotherapyབེྱད་མུས་)ཅན་གིྱོ་མི་དང་མཉིམ་དུ་གནས་སྡདོ་དམ་ལས་ཀ་བེྱད་བཞིིན་
ཡིདོ་མེད་ལྟ་བུ་ལ་དགངོས་པ་བཞེིས་དགསོ།

ཉེིན་ཁ་ཆེེ་བ་དང་ཆུང་བའི་ཐུག་འཕྲད་ཀིྱི་དཔེ་མཚོནོ་ཁག་ཅིིག
གལ་ཏེོ་ཁེྱེད་རང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ནད་པ་ཞིིག་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་འདུག་ཟེར་ན། རེའུ་མིག་འདི་སྤྱིད་དེ་རང་ལ་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ཕོགོ་ཉེིན་ཆེེ་ཆུང་དང་། ག་
རེ་བེྱད་དགསོ་མིན་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགསོ། 

རང་གི་སྐོརོ། COVID-19  
གིྱི་ཉེིན་ཁ།

ག་རེ་བེྱེད་དགསོ་མིན།

ང་ COVID-19 ནད་པ་ཞིིག་
དང་མཉིམ་དུ་བསྡད་ཀིྱི་ཡིདོ།  
(ང་ཁིྱེམ་ཚོང་ཐུག་འཕྲོད་པ་ཡིིན།)

ཆེེ། ཁིྱིམ་ཚོང་ཐུག་འཕྲད་པ་ཚོང་མ་ངེས་པར་དུཿ
• རང་ཁིྱེམ་གིྱོ་ཏོགོ་ནད་ནད་པ་དེ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་པའི་ཉིིན་ནས་བརིྩིས་ཏེོ་ངེས་པར་ཟུར་བཀག་ལམ་སྟོནོ་

གཞིི་བཟུང་ཉིིན་ ༧ རིང་ཟུར་བཀག་བྱ་དགསོ།
• གང་མྱུར་ཏོགོ་ནད་མྱུར་བརྟག་(RAT) བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཉིིན་ ༦ པར་ཡིང་མྱུར་བརྟག་བྱ་དགསོ། ནད་

རྟགས་ཐོནོ་ན་མྱུར་བརྟག་(RAT)འཕོར་མ་བྱ་དགསོ།
• ཁེྱེད་རང་ལ་ནད་རྟགས་ཡིདོ་ཐོགོ at risk of severe disease*(ཏོགོ་ནད་ COVID-19ཚོབས་

ཆེེན་ཕོགོ་ཉེིན་ཡིདོ་ན་) PCR བརྟག་དཔྱད་གནང་རགོས། གང་ཡིིན་ཟེར་ན། དེ་ནརོ་གཞིི་ཆུང་བས། རང་
ལ་སྨན་བཅསོ་མྱུར་དུ་ཐོབོ་པར་ཕོན། བརྟག་དཔྱད་ཚོང་མའི་འབྲེས་བུར་ནད་མེད་པ་ཐོནོ་ཚེོ། ཉིིན་ ༧ གིྱོ་
རེྗོས་ཟུར་བཀག་ནས་ཐོནོ་ན་འགིྲོག

• ནད་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་བ་ནས་ཉིིན་ ༡༤ རིང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཕོགོ་ཉེིན་ཆེེ། དེར་བརེྟན་ཟུར་
བཀག་ནས་ཐོནོ་རེྗོས་ཀིྱི་ཉིིན་ ༧ རིང་གཤམ་ལྟར་བྱ་དགསོ།
 – ཉེིན་ཁ་ཆེེ་ཁུལ་ལ་གཡིལོ། (འཕྲོདོ་བསེྟོན་སྨན་ཁང་དང་། རྒན་གས་ོཁང་། དབང་པ་ོསྐྱོནོ་ཅན་ཁང་། 

སྒྱུར་བཀདོ་ཁང་)
 – སྡདོ་ཁང་མིན་པའི་ཁང་པའི་ནང་ཁ་རས་གྱོནོ།
 – ནད་རྟགས་ཡིདོ་མེད་ལ་ད་ོསྣང་དང་། ནད་རྟགས་ཐོནོ་ཚེོ་ལམ་སང་ PCR བརྟག་དཔྱད་བྱསོ།
 – མི་ཚོགོས་མང་སར་གཡིལོ་བ་དང་། ཐུབ་ན་རང་ཁིྱེམ་ནས་ལས་ཀ་བྱསོ།

• ཁེྱེད་རང་གི་ཟུར་བཀག་དུས་ཚོདོ་ཡིལོ་རེྗོས། ཉིིན་གྲོངས་ ༡༤ ནང་ཁེྱེད་རང་གི་ཁིྱེམ་སྡདོ་མི་སྣ་གཞིན་ཞིིག་
ལ་ཏོགོ་ནད་ཕོགོ་ན། ཁེྱེད་རང་ཡིང་བསྐྱོར་ཟུར་བཀག་བེྱད་མི་དགསོ།

• ཁེྱེད་རང་གི་ཟུར་བཀག་དུས་ཚོདོ་ཡིལོ་རེྗོས། ཉིིན་གྲོངས་ ༡༤ རེྗོས་ལ་ཁེྱེད་ཀིྱི་ཁིྱེམ་སྡདོ་མི་སྣ་གཞིན་ཞིིག་ལ་
ཏོགོ་ནད་ COVID-19ཕོགོ་ན། ཁེྱེད་རང་ཡིང་བསྐྱོར་ཟུར་བཀག་བེྱད་དགསོ་ཐོགོ ཏོགོ་ནད་ COVID-
19ཅན་གིྱོ་ཁིྱེམ་ཚོང་འབེྲེལ་ཐུག་པ་ཚོརོ་གནང་བའི་ལམ་སྟོནོ་ལྟར་བྱ་དགསོ།

ཁེྱེད་རང་ལ་ཏོགོ་ནད་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲེས་ག་དུས་ཐོབོ་ནའང་མུ་མཐུད་ཟུར་བཀག་བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལམ་
སྟོནོ་ Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home 
(ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་ང་ོའཕྲོདོ་དེ། རང་ཁིྱེམ་དུ་བདེ་འཇིགས་ངང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ད་ོདམ་
བེྱད་པ།)ཡིིག་ཆེ་ལྟར་བྱ་དགསོ། ཞིིབ་ཕྲོའི་གནས་ཚུལ་ཆེེད། Get tested for COVID-19 (ཏོགོ་ནད་ 
COVID-19 བརྟག་དཔྱད་བྱསོ་)ཞེིས་པའི་ལམ་སྟོནོ་ལ་གཟིགས།

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
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ཏོགོ་ནད་ COVID-19 དང་འཕྲད་མཁན་ཚོརོ་ལམ་སྟོནོ།

རང་གི་སྐོརོ། COVID-19  
གིྱི་ཉེིན་ཁ།

ག་རེ་བེྱེད་དགསོ་མིན།

ངས་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་
པ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པ་ོ
བསྡད་པ་ཡིིན། (དཔེར་ན། ནད་
པའི་ཁིྱེམ་དུ་ཞིག་སྡདོ་བྱས་པའམ། 
ཕིྱི་དྲ་ོནད་པ་དང་ལྷན་དུ་ཁང་པའི་
ནང་ལ་བསྡད་པ་ལྟ་བུ) ཡིང་ན། 
ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་པ་
དང་ལྷན་དུ་གཉིིས་ཀས་ཁ་རས་
མ་གྱོནོ་པར་འབེྲེལ་ཐུག་ཐོག་ཉེི་
པ་ོནས་བྱས་པ་ཡིིན། (དཔེར་ན། 
མཉིམ་དུ་སྣུམ་འཁརོ་བཏོང་ནས་
ཐོག་རིང་ལ་སངོ་བའམ། ཕྲུ་གུར་
ལྟ་སྐྱོངོ་བྱས་ཤིང་། ཕྲུ་གུ་ད་ཆེ་ཏོགོ་
ནད་ནད་པ་ཆེགས་པ་ལྟ་བུ) 

ཆེེ། ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་པ་དང་ཐུག་འཕྲོད་ཐོ་མ་བྱུང་རེྗོས་ནས་ཉིིན་གྲོངས་ ༧ རིང་ཟུར་བཀག་བྱ་རྒྱུ་ནི་
གཞིན་དག་ལ་སྲུང་སྐྱོབོས་བེྱད་པའི་ཐོབས་ལམ་ལེགས་ཤསོ་དེ་རེད།
གང་མྱུར་ཏོགོ་ནད་མྱུར་བརྟག་(RAT) བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ཉིིན་ ༦ པར་ཡིང་མྱུར་བརྟག་བྱ་དགསོ། ནད་
རྟགས་ཐོནོ་ན་མྱུར་བརྟག་(RAT)འཕོར་མའམ། (ཡིང་ན། ཁེྱེད་རང་ at risk of severe disease*ཡིིན་
ན། PCR བརྟག་དཔྱད་)བྱ་དགསོ། བརྟག་དཔྱད་ཚོང་མའི་འབྲེས་བུར་ནད་མེད་པ་ཐོནོ་ཚེོ། ཉིིན་ ༧ གིྱོ་རེྗོས་
ཟུར་བཀག་ནས་ཐོནོ་ན་འགིྲོག དེ་རེྗོས་ཀིྱི་ཉིིན་ ༧ རིང་ཁེྱེད་ཀིྱིས་How can we all help slow the 
spread of COVID-19? (ང་ཚོསོ་ཏོགོ་ནད་ COVID-19འགསོ་ཁྱེབ་ཇིི་ལྟར་དལ་དུ་གཏོངོ་ཐུབ་བམ།)
ཞེིས་པའི་ལམ་སྟོནོ་ལྟར་གནང་ན། ཏོགོ་ནད་ COVID-19 འགསོ་ཁྱེབ་སྔནོ་འགགོ་ཐོད་ཕོན་ཐོགོས་ཐུབ།
ཁེྱེད་རང་ལ་ཏོགོ་ནད་ལྡན་པའི་གྲུབ་འབྲེས་ཐོབོ་ན། ཉིིན་ ༧ རིང་ཟུར་བཀག་བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། ལམ་སྟོནོ་ 
Testing positive to COVID-19 and managing COVID-19 safely at home (ཏོགོ་
ནད་ COVID-19ནད་ང་ོའཕྲོདོ་དེ། རང་ཁིྱེམ་དུ་བདེ་འཇིགས་ངང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ད་ོདམ་བེྱད་པ།)
ཡིིག་ཆེ་ལྟར་བྱ་དགསོ།
ཞིིབ་ཕྲོའི་གནས་ཚུལ་ཆེེད། དྲ་ཐོག་འདིར་ཕེོབས། Get tested for COVID-19

ངས་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ནད་
པ་དང་མཉིམ་དུ་དུས་ཚོདོ་ཏོགོ་
ཙམ་བསྡད་པ་ཡིིན། (དཔེར་ན། 
ངེད་གཉིིས་མཉིམ་དུ་དགངོ་ཟས་
བཟས་པའམ། ཆེང་ཁང་ངམ།  
སྤྲ་ོཁང་སགོས་སུ་མཉིམ་དུ་ཐུག་
པ་ཡིིན)

འབིྲེང་། གང་མགྱོགོས་ཏོགོ་ནད་མྱུར་བརྟག་བྱ་དགསོ་པ་མ་ཟད། Getting tested for COVID-19 factsheet 
(ཏོགོ་ནད་ COVID-19 ཕོགོ་ཡིདོ་མེད་བརྟག་དཔྱད་དང་འབེྲེལ་བའི་གནད་བསྡུས།)ཞེིས་པའི་ལམ་སྟོནོ་
ལྟར་བྱ་དགསོ།
གལ་ཏེོ་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲེས་ནད་མེད་ཡིིན་པ་དང་ནད་རྟགས་མེད་ན། ཟུར་བཀག་བྱ་མི་དགསོ། ཉིིན་ ༦ པར་
ཏོགོ་ནད་མྱུར་བརྟག་ཐེོངས་གཉིིས་པ་བྱ་དགསོ། གལ་ཏེོ་ནད་རྟགས་ཐོནོ་ན་ལམ་སང་ཏོགོ་ནད་མྱུར་བརྟག་བྱ་
དགསོ་ཤིང་། (གལ་སིྲིད་ཁེྱེད་རང་ཏོགོ་ནད་ཚོབས་ཆེེན་ཕོགོ་ཉེིན་ཅན་at risk of severe disease*  
ཡིིན་ན་ངེས་པར་བརྟག་དཔྱད་ PCR  བྱ་དགསོ།

ང་རང་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 
ནད་པ་དང་རྒྱང་ཐོག་ངེས་ཅན་
ཐོགོ་དུས་ཐུང་རིང་ང་ོའཕྲོད་བྱུང་
། (དཔེར་ན། ཚོངོ་ཁང་ནས་འཁྱུག་
ཙམ་ཐུག་པའམ། ཕིྱི་ལགོས་ལ་
གམོ་པ་བརྒྱབ་པ།) ཡིང་ན། མཉེིན་
ཆེས་ Service NSW App 
བརྒྱུད་དྲན་སྐུལ་གིྱོ་བརྡ་འཕིྲོན་
འབྱརོ་བ།

ཆུང་། ནད་རྟགས་ལ་ད་ོསྣང་བྱསོ།
ནད་རྟགས་ཐོནོ་ན། ལམ་སང་མྱུར་བརྟག་(RAT) བྱསོ། མྱུར་བརྟག་འབྲེས་བུ་ནད་མེད་ཡིིན་ན་ཟུར་བཀག་བྱས་
ཏེོ་ཆུ་ཚོདོ་ ༢༤ ནང་ཡིང་བསྐྱོར་མྱུར་བརྟག་ཅིག་བྱསོ། ཡིང་ན། བརྟག་དཔྱད་ PCR བྱས་ཏེོ་གྲུབ་འབྲེས་མ་ཐོནོ་
བར་ཟུར་བཀག་བྱསོ། གལ་ཏེོ་བརྟག་དཔྱད་གཉིིས་པའི་གྲུབ་འབྲེས་ནད་མེད་ཡིིན་ན་ནད་རྟགས་མ་ཡིལ་བར་
ཟུར་བཀག་བྱསོ། གལ་ཏེོ་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲེས་ནད་ལྡན་ཡིིན་ན། Testing positive to COVID-19 
and managing COVID-19 safely at home ཞེིས་པའི་ལམ་སྟོནོ་གཞིི་བཟུང་མུ་མཐུད་ཟུར་
བཀག་བྱས་ནས་སྡདོ་དགསོ།
གལ་ཏེོ་ཁེྱེད་ལ་ནད་རྟགས་ཡིདོ་པ་མ་ཟད། at risk of severe disease* ཡིིན་ན། བརྟག་དཔྱད་ PCR བྱ་
དགསོ།

* ཏོགོ་ནད་ཚོབས་ཆེེན་ཕོགོ་ཉེིན་ཡིདོ་པའི་མི་སྣའི་ཁངོས་སུ་བུད་མེད་སྦྲུམ་མ་དང་། གདདོ་མའི་མི་རིགས་(Aboriginal and Torres Strait Island)སིྤྱི་དང་ལྷག་
པར་གཅངོ་ནད་ཡིདོ་པ་རྣམས། དེ་བཞིིན་ Pacific Islander དང་སྔནོ་འགགོ་སྨན་ཁབ་མ་བརྒྱབ་པའི་མི་ལ་ོ ༡༦ ཡིན། དེ་བཞིིན་ནད་འགགོ་ལུས་ཟུངས་ཉིམས་ཞིན་
ཅན་བཅས་ཚུད་ཡིདོ།
ཁེྱེད་རང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགསོ་ཀྱིང་མྱུར་བརྟག་ཡི་ོཆེས་མ་ཐོབོ་ན། testing clinic (བརྟག་དཔྱད་སྨན་ཁང་)ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཐུབ། ལས་གནས་དང་འབེྲེལ་ཏེོ་ཏོགོ་
ནད་དང་ཐུག་འཕྲོད་བྱུང་བའི་གནས་དནོ་སྐོརོ་ཞིིབ་ཕྲོ་ཤེས་འདདོ་ན་NSW Government - Guidance for businesses with a worker who tests 
positive for COVID-19 (ནིའུ་སའོ་ོརྡ་ཝེེལ་གཞུང་གིས་གནང་བའི། ལས་ཁུངས་ཀིྱི་ལས་བེྱད་པར་ཏོགོ་ནད་ COVID-19ཕོགོ་པ་དང་འབེྲེལ་བའི་ལམ་སྟོནོ་)ཞེིས་
པར་གཟིགས། 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/people-exposed-to-covid.aspx#slow
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/get-tested-for-covid-19.aspx
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2022-01/get-tested-for-covid-19.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/advice-for-confirmed.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed#toc-how-will-my-covid-19-be-managed
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/clinics.aspx
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/linked-with-positive-worker-case
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ཏོགོ་ནད་ COVID-19 དང་འཕྲད་མཁན་ཚོརོ་ལམ་སྟོནོ།

ང་ཚོསོ་ཚོང་མས་ཏོགོ་ནད་ COVID-19 འགསོ་ཁྱིབ་འགྲོ་ོཚོད་ཇིི་ལྟར་དལ་དུ་གཏོངོ་ཐུབ་བམ།
ཏོགོ་ནད་ COVID-19 འགསོ་ཁྱེབ་འགྲོ་ོཚོད་དལ་དུ་གཏོངོ་ཆེེད། ང་ཚོ་ོཚོང་མས་སྟོབས་བདེའི་གམོ་རིམ་ཁ་ཤས་ལག་བསྟོར་བྱ་ཐུབ།
• རང་ཉིིད་ན་ཚེོ། གང་དུའང་མ་འགྲོ།ོ ལམ་སང་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེོ་གྲུབ་འབྲེས་མ་ཐོནོ་བར་སྒུགས།
• གལ་ཏེོ་ཁེྱེད་རང་ཉེིན་ཁ་འབིྲེང་ངམ་ཆེེ་བའི་ཁངོས་གཏོགོས་ཡིིན་ཚེོ། ཉེིན་ཚོབས་ཆེེ་ཁུལ་(སྨན་བཅསོ་ཁང་། རྒན་གས་ོཁང་། དབང་པ་ོསྐྱོནོ་ཅན་ལྟ་སྐྱོངོ་ཁང་།  

སྒྱུར་བཀདོ་ཁང་)ལ་མ་འགྲོ།ོ ཁེྱེད་རང་ཉེིན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁངོས་གཏོགོས་ཡིིན་པ་དང་། གངོ་གསལ་ཉེིན་ཚོབས་ཆེེ་ཁུལ་དུ་འགྲོ་ོདགསོ་ཚེོ། མ་འགྲོ་ོགངོ་དུ་མྱུར་བརྟག་བྱ་
དགསོ་པ་དངསོ་སུ་འགྲོ་ོསྐོབས་ཁ་རས་གྱོནོ།

• ཐུབ་ན་མི་གཞིན་ལས་རྒྱང་ཐོག་མི་ཊར་ 1.5 འཇིགོ་དགསོ་པ་མ་ཟད། མི་ཚོགོས་ཆེེ་སར་འགྲོ་ོརྒྱུ་འཛེེམས་དགསོ།
• ཁ་རས་གྱོནོ།
• ཡིང་ནས་ཡིང་དུ་སྐོར་ཆེ་ ༢༠ རིང་རང་གི་ལག་པ་དུག་སེལ་བྱུགས་རྫས་སམ། དག་རྫས་བཀལོ་ཏེོ་ཆུ་ནང་བཀྲུ་དགསོ།
• སིྤྱི་ཚོགོས་ཀིྱི་འདུ་འཛེམོས་ཕིྱི་ལགོས་སུ་བཀདོ་སིྒྲིག་ཐོགོ་མི་གང་ཉུང་ཉུང་བྱསོ།
• བཤེར་རིས་ QR ཡིདོ་ས་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ོའངོ་བེྱད་དུས་བཤེར་རིས་བེད་སྤྱིདོ་བྱསོ།

ང་ཟུར་བཀག་ནང་ཡོདོ་རིང་། རགོས་སྐྱོརོ་ག་རེ་ཡོདོ་མེད་སྐོརོ་གིྱི་གནས་ཚུལ་གང་ནས་རག་ཐུབ་བམ།
རགོས་སྐྱོརོ་སྐོརོ་གིྱོ་གནས་ཚུལ་ཞིིབ་པ་དགསོ་ན། Self-Isolation Guideline (ཟུར་བཀག་ལམ་སྟོནོ་)ཞེིས་པར་གཟིགས།

རང་སྐོད་བརྒྱུད་དེ་རགོས་རམ།
ཁེྱེད་རང་ལ་ཡིིག་སྒྱུར་དང་སྐོད་སྒྱུར་གིྱོ་ཞིབས་ཞུ་དགསོ་ན། ཨོང་བརྒྱུད་1800 020 080 རྒྱལ་ཡིངོས་ཏོགོ་ནད་ཞིབས་ཞུ་ཁང་ལ་ཁ་པར་བཏོང་(ཐོགོ་གདམ་ཀའི་ཨོང་ 8 
པ་འདམོས) ཞིབས་ཞུ་འདི་རིན་མེད་ཡིིན་པ་མ་ཟད་གེླེང་མལོ་ཇིི་བྱུང་གསང་རྒྱ་བྱ་གི་རེད།

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close

