
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ (COVID-19) དང་། སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག [monkeypox (MPV)] ། ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ནད་མེད་བདེ་ཐང་སྡོད་ཐབས། 
 

གཤམ་འཁོད་བརྗོད་གཞིའི་ཁོངས་སུ། 
• སྟོན་དུས་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ དང་སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་སྐོར་གྱི་འཆར་གཞི། 
• ཁྱེད་ཀྱིས་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ངང་གནས་རྒྱུར་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་བམ། 

 

སྟོན་ཁའི་སློབ་དུས་ཐོན་ལ་ཉེ་བས། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སློབ་ཁྲིད་དང་། ལས་གཞི། ཞབས་ཞུ་རྒྱུན་འཁྱོངས་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ཀྱི་འཕྲོད་
བསྟེན་བདེ་ཐང་གི་ལས་དོན་མུ་མཐུད་དུ་ཇེ་ལེགས་གཏོང་བར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་གི་ཡིན། དེ་ཡང་ནད་གཞི་ཚབས་ཆེན་མི་ཕོག་པ་དང་སྨན་ཁང་དུ་འདུག་སྡོད་བྱེད་མི་
དགོས་པའི་ཆེད་དུ་ཕན་ནུས་ཆེ་བའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་དང་། ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁ་རས། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་
ཨན་ཊྱི་ཇེན་ antigen བརྟག་དཔྱད་དང་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བཅས་རིན་མེད་ཐོག་མཁོ་སྤྲོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  
 

སྤྱིར་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ལ་ཁ་རས་བེད་སྤྱོད་དང་། བརྟག་དཔྱད་དམ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་ཆེད་དུ་དམིགས་བསལ་དགོས་འདུན་བླང་བྱ་བཏོན་མེད་
ནའང་། སློབ་གྲྭར་ཡོད་པའི་མི་རེ་ངོ་རེར་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་བ་ཚོད་འཛིན་བྱ་ཆེད་གོང་གསལ་ཞུ་སྒོ་དེ་དག་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ནན་སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། མི་འགར་ལོ་ན་
རྒས་པའམ་ནད་འགོག་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཕོག་ཉེན་ཆེ་བར་བརྟེན། ང་ཚོས་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་
ཁབ་ཐོན་རིམ་བཞིན་རྒྱག་དགོས་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརྩི་བཀུར་བསམ་ཤེས་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་བསྟེན་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་
མིར་གྲོས་བསྡུར་བྱས་ཏེ། ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་མི་ཚོར་སྨན་བཅོས་བྱེད་ཐབས་གསར་པ་ཡོད། 
 

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ནད་པའི་གངས་འབོར་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་ཆེ་བ་དང་། འགོ་ཤུགས་མི་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་འགྱུར་བའི་ནད་དུག་གསར་པ་རྒྱུན་དུ་མངོན་
པ། ནད་ཡམས་ཀྱི་དུས་ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་ཚད་མཐོ་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་བ་དང་ཁོང་ཁྲོ་ལང་གི་ཡོད་པ་
ང་ཚོས་ཤེས་ཡོད། ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་ཐབས་ལམ་ལ་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ Centers for Disease Control and Prevention ཀྱིས་དཔྱད་
ཞིབ་ངོས་ལེན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ནད་ཡམས་སྐབས་སུ་བསྒྲུབས་པ་ནང་བཞིན་ང་ཚོས་མུ་མཐུད་དུ་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ཆེད་མཁས་
རྣམ་པར་སློབ་སྟོན་ཞུ་བ་དང་ང་ཚོའི་ཚོགས་སྡེའི་གནས་སྟངས་ལ་རྟོག་ཞིབ་གཟབ་ནན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། ང་ཚོར་མ་འོངས་མངོན་གཟྱིགས་ཀྱི་ནུས་པ་མེད་ནའང་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ཤུགས་རྐྱེན་ཇེ་ཆུང་དུ་གཏོང་བར་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཞིག་བྱེད་མིན་སློབ་གྲྭའི་མི་དམངས་ལ་མ་གོ་མ་ཐོས་མེད་པ་བྱེད་ངེས། 
 

གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་དམ།  
སློབ་གྲྭས་སྔར་བཞིན་གཤམ་འཁོད་ཞུ་སྒོ་རྣམས་སྔར་བཞིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ། 
 

• སློབ་ཕྲུག་དང་། དགེ་རྒན། ལས་བྱེད་ཚོར་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་གྱི་སྣ་ཁུང་སྤྲིན་བལ་ཐུར་མའི་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་དང་ནང་ཁྱིམ་དུ་ཨན་ཊྱི་ཇེན་
བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་རིན་མེད་ཐོག་མཁོ་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ། བརྟག་དཔྱད་དང་དེ་འབྲེལ་བརྟག་དཔྱད་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཏོག་
དབྱིབས་གཉན་རིམས་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དྲ་ཚིགས་ COVID Response ནས་གཟྱིགས་ཐུབ། 

o སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་བདུན་ཕྲག་རེར་ནང་ཁྱིམ་བྱེད་ཆོག་ཨན་ཊྱི་ཇེན་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་ (at-home antigen test) 
གཅིག་རེ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ལེན་པར་དུས་ཚོད་བཟོ་མི་དགོས། ཁྱེད་ཀྱི་ཝི་སི་ཀར་ཌི་ Wiscard འཁྱེར་ཡོང་ན་འགྲིག  

o ཁྱེད་ཀྱིས་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་ལ་དུས་ཚོད་བཟོ་དགོས། དྲ་ངོས་ myUHS ནས་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ། ཡིན་ནའང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐོག་
མར་ནང་ཁྱིམ་དུ་བྱེད་ཆོག་ཨན་ཊྱི་ཇེན་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དགོས་གལ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ PCR ཉིང་སྐྱུར་
བརྟག་དཔྱད་མ་བྱེད་ཅིག  

བོད་སྐད / TIBETAN 



o སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་གྱི་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༡༩ བར་དུ་མེད། མལ་ཌི་སིན་དང་ཌེན་རྫོང་སྤྱི་དམངས་
འཕྲོད་བསྟེན་ལས་ཁུངས་ (Public Health Madison & Dane County) ཀྱིས་ 
ཁོ་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ངོས་སུ་མང་ཚོགས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་སའི་གནས་ཚུལ་སྔར་བཞིན་འཇོག་ངེས། ཨན་ཊྱི་ཇེན་ Antigen བརྟག་དཔྱད་
ཡོ་ཆས་བདུན་ཕྲག་དེའི་སྐབས་སྔར་བཞིན་ལེན་ཆོག སློབ་གྲྭའི་ས་ཁུལ་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་དེ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༢ རེས་གཟའ་
ཟླ་བ་ནས་བསྐྱར་དུ་མགོ་རྩོམ་རྒྱུ།  

o ཚོད་ལྟ་ཁང་གི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་འགྱུར་ལྡོག་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ལོའི་སྟོན་ཁར་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་རྣམས་
ཆུ་ཚོད་ ༤༨ རིང་ཕྱིར་སློག་བྱེད་ངེས། ཡིན་ནའང་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་འབྱོར་རྒྱུར་ཆུ་ཚོད་ ༧༢ འགོར་སྲིད།  

• སློབ་གྲྭར་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་གྲུབ་འབྲས་ནད་ཡོད་ཐོན་པར་འབྲེལ་ཐུག་འདྲི་རྩད་ Contact tracing བྱེད་ཐབས།  
o གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS གིས་འབྲེལ་ཐུག་འདྲི་རྩད་བྱེད་ཐབས་དྲི་ཤོག་ཅིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་འཆར་ཡོད། གལ་ཏེ་

ཁྱེད་ཀྱི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་ PCR ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་འབྲས་ནད་ཡོད་ཐོན་ཏེ་ myUHS བརྒྱུད་ནས་དྲི་ཤོག་འབྱོར་ཡོད་
ཚེ། དེ་འཕྲལ་དུ་འགེང་འབུལ་བྱ་རྒྱུ་དང་དེ་ལྟར་འབྲེལ་ཐུག་འདྲི་རྩད་རུ་ཁག་གིས་ཁྱེད་ལ་ཁ་པར་གཏོང་དགོས་མིན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་
ཕན། ཁྱེད་ལའང་ཁ་པར་གཏོང་རྒྱུར་རེ་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུའི་གདམ་ཀ་ཡོད།   

• ནུས་ཤུགས་ཆེ་བའི་ཁ་རས་རྣམས་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་རྣམས་ལ་སློབ་གྲྭའི་བརྟག་དཔྱད་ས་ཚིགས་ 333 E. Campus Mall ན་རིན་མེད་
དུ་ལེན་རྒྱུ་ཡོད། སྡེ་ཚན་སོ་སོས་  ShopUW བརྒྱུད་ནས་ལས་བྱེད་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཁ་རས་མངག་ཆོག  

• གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་ (university housing) དུ་སྡོད་པའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཡི་བརྟག་འབྲས་ནད་ཡོད་ཐོན་མཁན་
སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་གནས་སྐབས་སྡོད་གནས་ཉུང་ངུ་ཞིག་ཡོད། སློབ་ཕྲུག་ཚོར་སྡོད་གནས་དེ་དག་ལ་འདུག་པའམ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་རུ་འདུག་པ། ཡང་ན་
རང་གི་ཉལ་ཁང་དུ་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུའི་གདམ་ཀ་ཡོད། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་སྡོད་ཁང་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚོར་རང་ལ་ཡོད་པའི་གདམ་ཀ་
འདེམ་ཕྱོགས་ཐད་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཟྱིན། 

ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ངང་གནས་རྒྱུར་ཅི་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་བམ།  
ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སློང་བྱེད་ནད་དུག་ནི་དུས་འགྲོས་དང་བསྟུན་ནས་མུ་མཐུད་དུ་སྡོད་ངེས། གཤམ་དུ་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་དུ་འགྲོ་བར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་
བཞིན་ཁྱེད་རང་ནད་མེད་བདེ་ཐང་ངང་སྡོད་ཐུབ་པའི་བྱེད་ཐབས་འགའ་ཡོད། 
 

• སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་ནུས་སྤར་སྨན་ཁབ་ (boosters)ཐོན་རིམ་བཞིན་རྒྱག་ཐུབ་པ་བྱ་རྒྱུ། སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་མེད་པའི་མི་
རྣམས་ལ་རྗེས་འབྲས་ཚབས་ཆེན་འབྱུང་བའི་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་ཡོད་པས། མཚམས་སྦྱོར་ཞུས་པའི་སྔོན་འགོག་ཁབ་ཐུན་ཡོངས་སུ་བརྒྱབ་ཚེ་ཉེན་ཁ་འདི་
བཞིན་ཆུང་དུ་གཏོང་བར་ཕན་ཐོགས་ཆེ། གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS གིས་སློབ་ཕྲུག་དང་ལས་བྱེད་ཚོར་ཕེ་རྫེར་ Pfizer 

འགོག་ཁབ་རིན་མེད་ལ་རྒྱག་གི་ཡོད། myUHS དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་དུས་ཚོད་བཟོ་རྒྱུ། 
• སློབ་གྲྭའི་ངོས་ནས་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་མི་གངས་བཤེར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་རོགས་རམ་བྱ་ཆེད། ཁྱེད་ལ་སློབ་གྲྭའི་ཕྱི་ནས་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཏེ་ད་

རུང་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་སྨན་ཁང་ UHS ལ་དེ་དོན་ཐོ་འགོད་བྱ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་སྤྲད་མེད་ཚེ་ཁྱེད་ཀྱི་འགོག་ཁབ་བརྒྱབ་ཐོ་གསལ་
བཤད་བྱ་རྒྱུ།  myUHS དྲ་ཚིགས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་འགོག་ཁབ་གནས་ཚུལ་གསར་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། 

• གནམ་ཐང་དང་། སྤྱི་སྤྱོད་སྦ་སི། རོལ་དབྱངས་ཚོགས་གནས་བཅས་མི་ཚོགས་འཛོམས་ཡུལ་ལྟ་བུའི་ཁང་པའི་ནང་ལོགས་སུ་ནད་དུག་ཕོག་ཉེན་ཆེ་བའི་
གནས་སྟངས་འོག་ཁ་རས་རྒྱག་རྒྱུར་བསམ་བློ་གཏོང་རྒྱུ། 

• སློབ་ཕྲུག་ཚོས་རང་གི་ཉལ་ཁང་ (Housing སྡོད་ཁང་དུ་སྡོད་མཁན་སློབ་ཕྲུག་)དུ་མ་སྤོར་སྔོན་དང་འཛིན་གྲྭ་མགོ་འཛུགས་བྱེད་པའི་ཉིན་དང་པོའི་
སྔོན་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུར་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ། 



• སྔོན་ཚུད་ནས་ཨན་ཊྱི་ཇེན་བརྟག་དཔྱད་ཡོ་ཆས་ག་སྒྲིག་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེ་ལྟར་ཁྱེད་ལ་ནད་གཞི་ཕོག་ཚེ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་ཆོག 

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ ཕོག་པའི་མི་ལ་འབྲེལ་ཐུག་བྱས་ཡོད་ཚེ་ཅི་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་སྦྱང་རྒྱུ། དེ་ཡང་མི་གཞན་པའི་ཉེ་
འཁྲིས་སུ་ཁ་རས་ཉིན་ཅི་ཙམ་ལ་གྱོན་དགོས་པ་དང་བརྟག་དཔྱད་ག་དུས་བྱེད་དགོས་པ་ཤེས་དགོས། ཁྱེད་ཀྱིས་ནད་པར་གདོང་གཏད་འབྲེལ་ཐུག་བྱས་
ཏེ་ནད་རྟགས་ཐོན་ཚེ། འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུ་དང་ལམ་སེང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ། 

• གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ན་གི་ཡོད་ཚེ། རང་ཁྱིམ་དུ་སྡོད་རྒྱུ་དང་བརྟག་དཔྱད་བྱ་རྒྱུ། 
• གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ནད་ཡོད་བརྟག་འབྲས་ཐོན་ཚེ། ཚ་བ་མེད་པ་ཆགས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ ཕྱིན་པ་དང་ནད་རྟགས་རྣམས་ཇེ་དྲག་ཏུ་འགྲོ་རག་བར་དུ་ཉུང་

མཐའ་ཡང་ཉིན་ ༥ ཧྲིལ་བོར་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་རྒྱུ། (ཁྱེད་ལ་ནད་ཡོད་བརྟག་འབྲས་ཐོན་པའི་ཉིན་ནམ་ནད་རྟགས་ཐོན་པའི་ཉིན་ནི་ཉིན་ 0) 

o མི་འགའ་རྒྱུན་རིང་པོར་འགོག་དབྱེ་ཟུར་བཀག་ཏུ་སྡོད་དགོས་སྲིད། དེ་ཡང་དབུགས་ཐུང་བའམ་དབུགས་གཏོང་ལེན་དཀའབའི་རིགས་དང་
ནད་འགོག་ནུས་ཤུགས་ཞན་པའི་མི་རྣམས་ཡིན། ལམ་སྟོན་གཞན་པའི་ཆེད་དུ་ནད་རིགས་འགོག་སྲུང་ལྟེ་གནས་ CDC ལ་སློབ་སྟོན་ཞུ་
རྒྱུ།  

o ཁྱེད་རང་མི་གཞན་གྱི་ཉེ་འགམ་དུ་ཡོད་སྐབས་ཉིན་ ༡༠ རིང་ཁ་རས་གྱོན་དགོས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཚ་བ་མེད་པ་ཆགས་པ་དང་། ནད་རྟགས་
ཇེ་དྲག་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཡང་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ནད་ཡོད་བརྟག་འབྲས་རྗེས་ནས་ཆུ་ཚོད་ ༤༨ བར་མཚམས་སུ་ཨན་ཊྱི་ཇེན་བརྟག་དཔྱད་བྱས་
པའི་བརྟག་འབྲས་ནད་མེད་ཡིན་ཚེ། ཉིན་ ༡༠ མ་ལོན་སྔོན་ལ་ཁ་རས་ཕྱིར་ལེན་བྱེད་ཆོག 

• སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ཆེད་དུ། myUHS དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་མི་དངོས་ངོ་སྐྱོད་དང་རྒྱང་གནས་སྨན་བཅོས་ (telehealth) དུས་ཚོད་བཟོ་ཆོག ལས་
བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དགོས་གལ་ཤར་ཚེ་རང་གི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་བྱེད་མིར་ (health care provider) འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས། 

 

སློབ་གྲྭའི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ ༡༩ སྐོར་གྱི་བསྒྲུབ་བཞིན་པའི་ལས་དོན་དང་གནས་ཚུལ་གསར་པའི་ཆེད་དུ། དྲ་ཚིགས་ 
covidresponse.wisc.edu ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།  
 

སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག [Monkeypox Virus (MPV)] 

སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་ནི་འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་འགའི་རིང་གོ་ལ་རང་བཞིན་གྱི་དཀའ་ངལ་དུ་གྱུར་ཡོད། ཝི་སི་ཀོན་སིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་(མལ་ཌི་སིན་) གྱིས་
མངའ་སྡེ་དང་ས་གནས་ཀྱི་སྤྱི་དམངས་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་སྣེ་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱིས་ནད་དུག་དང་དེའི་ཁྱབ་གདལ། མང་ཚོགས་ཁྲོད་ནད་པའི་གངས་ཚད་ལ་ལྟ་ཞིབ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ད་སྐབས་སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་གིས་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་ཉེན་ཁ་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཀྱི་མེད་ནའང་། གནས་སྟངས་ལ་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པ་དང་གནས་ཚུལ་མང་དུ་ཐོན་
རིམ་བཞིན་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱིས་སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་དང་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཐབས་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་ངེས། 
 

སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་དང་མི་སུ་ལ་སྔོན་འགོག་སྨན་ཁབ་རྒྱག་པའི་འོས་ཆོས་ཚང་མིན་དང་བཅས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་ཕྲའི་ཆེད།  གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་འཕྲོད་བསྟེན་
སྨན་ཁང་གི་སྤྲེའུ་འབྲུམ་ནད་དུག་ UHS MPV དྲ་ཚིགས་ལ་གཟྱིགས་རྒྱུ།། 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/self-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html#when-to-isolate
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/isolation.html
https://myuhs.uhs.wisc.edu/login_dualauthentication.aspx
https://covidresponse.wisc.edu/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/monkeypox/
https://www.uhs.wisc.edu/medical/monkeypox/

