ཕྲུ་གུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་
སོར་ལ་ཁེད་ཀིས་གང་མཁེན་དགོས་པ་ཁག
1. ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གིས་ང་ཚོ་ནད་པ་མི་བཟོ་བའི་ཐོག་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལ་ཇི་ལྟར་
འཐབ་རོལ་བེད་དགོས་པའི་སོབ་སོན་བེད་ཀི་རེད།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གིས་ང་ཚོ འི་ གཟུགས་པོས་ཀོ་ལི ད་ཊ་-19 གཉན་སིན་གིས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡོད ་མེད ་ལོག ་ལྟ་བེད ་དུ་འཇུག་ནས་དེ ་ལྟར་ང་ཚོའི ་ལུས་ཟུངས་མ་ལག་གིས་དེ་ངོ ་
རྟགས་ཆོད་པ་དང་དེ་ལ་རོ ལ་འཛིང ་ཐུབ་ཀི་ཡོད། དེ་དག་གིས་ང་ཚོའི་གཟུགས་པོར ་ནད་དམིགས་བཀར་ཞི ག་ལ་དམིགས་པའི་ སི་དཀར་ནད་འགོ ག་ཕྲ་གཟུགས་ཟེར་བ་དེ ་ང་ཚོ་སྲུང་སོ བ་ཀི ་ཆེ ད་དུ་བཟོ་
སངས་སོབ་སོན་བེད་ཀི་ཡོད། ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གིས་ང་ཚོར་ཀོ་ལི ད་ཊ་-19 སོད་ཀི་མ་རེད།

2. ཉམས་ཞིབ་བས་པ་ཁག་གིས་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཁག་ཕྲུ་གུ་ལོ་ 12-15 བར་ལ་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དང་ཕན་
ནུས་ཡོད་པ་མིག་སོན་བས་ཡོད།
ཨ་རིའི་ནང་ཡོད་པའི་ཀོ་ལིད ་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཆ་ཚང་སྨན་དཔྱད་ཁང་གི་ ཚོད་ལྟ་ཁག་བརྒྱུད ་ནས་འགོ ་ཡོད་པ་དང་ཨ་རི འི་བཟའ་ཆས་དང་སྨན་རིི གས་འཛིན ་སོང ་ (U.S. Food and Drug
Administration) ངོས་ནས་དེ་དག་ཛ་དྲག་བེད་སོད་ཆེད ་དུ་བཀའ་འཁོལ་གནང་ཡོད། དེ་དག་ཚང་མར་གསོ་བ་རིག ་པ་དང་སི་དམངས་འཕྲོ ད་བསེ ན་མཁས་པ་ཚོས་རྒྱལ་ཁོངས་དང་དེ ་བཞི ན་འདིར་
ལར་མོན་ཊ་ནང་དུ་བེད ་སོད ་གཏོང་དགོས ་པའི ་འོས ་སོར ་གནང་ཡོད།
Pfizer ཡི་ནད་འགོག་སྨན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ 12-15 བར་ལ་ཡིན་པ་ཚོར་ཚོད་ལྟ་བས་པ་ཁག་གིས ་སྨན་འགོ ག་སྨན་དེ་ལོ འི་སེ ་ཚན་དེ འི་ནང་དུ་ཡོད་པ་ཚོ ར་ཉེ ན་ཁ་མེ ད་པ་དང་ཕན་ནུས་ཡོད་པ་མིག ་སོན ་བས་
ཡོད། སྨན་དཔྱད་ཁང་གི་ཚོད་ལྟའི་ ནང་དུ་ Pfizer ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་ཡོད་མཁན་གི་ ཕྲུ་གུ་སུའང་ཀོ་ལི ད་ཊ་-19 ཡིས་རེན་བས་ཏེ་ནད་པ་ཆགས་མཁན་བྱུང་མེད།
སྨན་དཔྱད་ཁང་གི་ Pfizer ནད་འགོག་སྨན་གི་ཚོ ད་ལྟ་ཁག་གི ་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཕྲུ་གུ་ཟླ་བ་དྲུག་ཡིན ་པ་ལ་ཚོད་ལྟ་གནང་འགོ ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་། གནས་ཚུལ་མང་བ་གང་མགོག ས་ཐོ བ་རུང་ཡོད་པ་ཆགས་
ཀི་རེད།

3. ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་སོབ་ཆེད་དུ་ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་པ་བེད་པ་དེས་ལར་མོན་ཊ་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ཕེ་ཁན་ཆེན་པོ་ཡོད།
2021 ལོའི་ཟླ་བ་ལྔ་པ་བར། ཏོག་དབིབས་རིམས་ནས་འགོ་ཚུགས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ ལར་མོན་ཊ་ཡི་ཕྲུ་གུ་མི་ གངས་ 4000 ལྷག་ལ་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 བརྟག་དཔྱད་ནང་གཉན་སིན ་དེ་ཡོད ་པའི ་གྲུབ་འབྲས་
ཐོན་ཡོད་པ་དང་། དེས་ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཚོ་དང་། ནང་མི་ཚོ། ཕྲུ་གུ་ལྟ་སོང་གི་ལས་རིམ་ཁག་དང་དེ་ བཞིན ་སོབ ་གྲྭ་ཁག་ལ་ཤུགས་ཆེན ་པོ་ ཐེབས་ཡོད། ང་ཚོའི་ཕྲུ་གུ་ཚོར་ནད་འགོ ག་སྨན་ཐོ བ་པ་བེད ་པ་དེ་ནི ་
ཁོང་ཚོར་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དང་བདེ་པོ ་ཐང་པོ་ཡོང ་བའི ་ཆེད ་དུ་ཡིན་པ་དང་། ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ང་ཚོའི་སི་ཚོགས་ཁག་ནི ་ཁབ་གདལ་སོ ན་འགོག ་ཆེད ་དུ་ཕན་ཐོག ས་བ་ཐུབ།
ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་པ་བེ ད་པ་དེ ་ནི་ཡང་རང་དབང་ཆེ ་བ་ཡོད ་པ་གོ་ དགོས་པ་དང་དེ་ལྟར་ལར་མོ ན་ཊ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གནང་ཆོག ཁོང་ཚོས་ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ ་ཡོད་པའི་ཁོ ང་ཚོའི་ གོགས་པོ་ གཞན་
དག་སེམས་ཁལ་བེད་མི་ དགོས ་པའི ་ཐོག ་ནས་ཐུག་འཕྲད་བེ ད་ཐུབ་པ་དང་། ལར་མོན་ཊ་ས་གནས་ཀི་ཕི ་ལ་ཡོད་པའི ་ནང་ཚང་ཐུགས་འཕྲད་ཆེ ད་དུ་འགྲུལ་སོད་བེད་པ། དེ་བཞིན་གལ་སིད་ཁོང ་ཚོས ་ཀོ་
ལིད་ཊ་-19 ཡོད་པའི་མི་ཞིག་དང་འབྲེལ ་ཐུག་ཉེ ་པོ་བས་ཡོད་པ་ཤེས ་ནའང་འགོ ག་དབེ་ཟུར་འཇོ ག་གནང་མི་ དགོས།

4. ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཁག་ལོ་བཅུ་ཕྲག་འགའ་ཤས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་ལ་བརྟེན་ནས་བཟོས་ཡོད།
ཀོ་ལིད་ཊ་-19 གཉན་སིན་དེ་རང་ཆེས་གསར་པ་ཡིན་མོ ད་ཀང་། ཏོག་དབིབས་གཉན་སིན་ཟེར་གཉན་སི ན་དེ ་དག་གི ་རིག ས་ལ་ཚན་རིག ་པ་ཚོས་ལོ་ ངོ་བཅུ་ཕྲག་རིང ་ཉམས་ཞིབ་གནང་དང་གནང་མུས་
སུ་ཡོད། ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ངོ་རྟགས་ཆོད་སབས། འཛམ་གིང་ཁོན་ལ་ཡོད་པའི ་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས ་དམི གས་ཡུལ་གཅིག་བཟུང་ཡོད། དེ་ནི་ཏོག་དབིབས་གཉན་སིན་གསར་པ་དེ་མེ ད་པ་བཟོ་ རྒྱུ་དེ ་རེད། རྒྱལ་
སིའི་ནུས་ཤུགས་དེ་དང་མཉམ་དུ། འཛམ་གིང་ཁོན་ཡོངས་སུ་འགོ་སོ ང་ཕོ ན་ཆེ ན་བཏང་བ་དེ་གཉིས་ཟུང་སེལ ་གི ་ཐོག ་ནས། ང་ཚོས་ཉེན་ཁ་མེད་པ་དང་ནུས་པ་ཐོ ན་པའི་ ནད་འགོ ག་སྨན་བཟོས ་ཐུབ་པ་
བྱུང་བ་དེ་ལ་ཕན་ཐོགས་བས་ཡོད།

Tibetian

5. ཕྲུ་གུ་ལོ་ 12-15 བར་ལ་ཡིན་པ་ཚོར་ལོའི་སེ་ཚན་གཞན་དག་དང་འདྲ་མཚུངས་ཀི་ཞོར་ཕོག་རིགས་ཐོན་ས་བ་ཡོད།
ཕྲུ་གུ་ལོ་ 12-15 བར་ཡིན་པ་ཚོར་གཞོན་སེས་ནར་སོན ་པ་ཚོར་ཐོན་པའི་ ཞོར་ཕོ ག་རི གས་དང་འདྲ་མཚུངས་ཡོད། ཞོར་ཕོག་དཀྱུས་མ་ཁག་ནི་ དེ་དག་རེ ད།
•

ལག་ངར་ནང་སྨན་ཁབ་བརྒྱབ་སའི་ གནས་སུ་ན་ཟུག་གཏོང་བ།

•

ཚ་བ།

•

གང་ཤུམ།

•

ལུས་ཐང་ཆད་པ།

ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ ཞོར་ཕོག་རིགས་ནི་ ཀོ་ལི ད་ཊ་-19 ལས་སྲུང་ཆེད་དུ་ཁེད་ཀི ་གཟུགས་པོས ་སྲུང་སོབ་བཟོ་སྐྲུན་བེ ད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་རྟགས་མཚན་ཁག་རེ ད། ཞོར་ཕོག་
འགའ་ཤས་ཀིས་ཉིན་རེའི ་བེད ་སོ་ ཁག་ལ་ཤུགས་རེན ་གཏོང་ཐུབ་ཀང་ཉིན ་ཁ་ཤས་ནང་དུ་ཡལ་འགོ ་གི ་རེད། མི་འགའ་ཤས་ལ་ཞོར་ཕོག ་རིག ས་རྩ་བ་ནས་ཐོན་གི་ མེད།
མི་ཁ་ཤས་ལ་ནད་འགོ ག་སྨན་དེ ་ལ་འཕྲོ ད་མེ ད་པའི་ཡ་ལན་ཞིག་ཐོན་གི་ཡོད ་ཀང་། དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པོ་ཡོད། ཉེན་ཁ་མེད་པ་ཡོང་བའི་ ཆེད ་དུ། ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་མཁན་གི་ མི་རེ ་རེ་
དུས་ཡུན་ཐུང་ཐུང་ཞིག་གི ་ (རྒྱུན་དུ་སར་མ་ 15) རིང་ལ་སྨན་དཔྱད་ཁང་གི་ ས་གནས་སུ་བཞུགས་དགོ ས་པའི ་རེ་ སྐུལ་ཞུ་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཁོང་ཚོར་བོ་འཚབ་བེད་དགོས ་པའི ་ཡ་ལན་རིག ས་གང་རུང་ཡོད་
མེད་ལྟ་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ཀི་ཡོད།

6. ཁེད་ཀིས་རང་ཉིད་ཕྲུ་གུའི་ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོས་ག་སིག་ཡོད་པ་ཚོར་རྒྱུར་
རོགས་རམ་གནང་ཐུབ།
ཕྲུ་གུ་ཚོའི་ངོས་ནས་ནད་འགོ ག་སྨན་གང་རུང་ལ་ག་སིག ་ཡོད་པའི་ ཆེད་དུ་ཕ་མ་ཚོའི ་ངོས ་ནས་ལས་འགན་ཆེ ན་པོ ་ཞི ག་བསྒྲུབ་ཐུབ། ཁེད་ཀིས་ཁོང་ཚོར་ནད་འགོ ག་སྨན་དེ་ཐོ བ་པའི ་རེས ་ལ་ཁོང ་ཚོས ་གང་
རེ་ལྟོས་བེད་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིན་ཤས་རེས་ལ་གང་བྱུང་གི་ཡོད ་པའི་ སོར་ཁོང་ཚོར་སད་ཆ་བཤད་ན་འགིག ་གི ་རེད། ཁོང་ཚོར་ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ ་རེས ་ཁོ་ ཚོ་ཕལ་ཆེ ར་ཉི ན་གཅིག ་ཡང་ན་གཉིས་
ཙམ་རིང་ལ་ཅུང་ཟད་མི་ བདེ་ བ་ཡོང་སིད། འོན་ཀང་དེ་ཡུན་རིང་གནས་ཀི་ མ་རེད །
ནད་འགོག་སྨན་གིས་ཁོང ་ཚོ འི་གཟུགས་པོ ས་ཀོ ་ལི ད་ཊ་-19 གཉན་སིན་ལ་ཇི་ལྟར་འཐབ་རོ ལ་བེ ད་སངས་སོབ་སོ ན་བེ ད་ཀི་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ནད་འགོག་སྨན་ཐོབ་ཐུབ་བས་ན་ཁོ ་ཚོའི ་ཉེ ་འཁོ ར་དུ་
ཡོད་པའི་མི་ཚང་མ་ཇི་ལྟར་སྲུང་སོབ ་བེད ་ཀི་ཡོད ་པའི ་སོར་ལ་འགེལ ་བརོ ད་གནང་དགོ ས།

ཕ་མ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཁ་སོན་གི་གནས་ཚུལ།
•

ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་ཞིག་ཐོབ་པ་བེ ད་པ། (ལར་མོན་ཊ་འཕྲོད་བསེན ་ལྷན་ཁང་།) www.healthvermont.gov/MyVaccine

•

ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་རྒྱབ་ལོགས་ཀི་ ཚན་རིག ཕ་མའི་རྒྱུན་དྲིས་དྲི་བ། (ཨ་རིའི་བིས་ནད་སོབ་རིག་ཁང་།) www.healthychildren.org/English/healthissues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-Parent-FAQs.aspx

•

ཀོ་ལིད་ཊ་-19 ནད་འགོག་སྨན་གིས་ལས་ཀ་གང་འདྲ་བེད་ཀི་ཡོད་པའི་ སོར་ལ་གོ ་རྟོ གས་ཐུབ་པ་བེད ་པ། (ནད་རིགས་སངས་འཛི ན་དང་སོ ན་འགོག ་ལྟེ་ གནས་ཁང་།)
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
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