COVID-19
Pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc: Lëk ke kɔc luui
Në ajuiɛɛr de löŋ ë pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc, raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I atɔ̈ muɔ̈ɔ̈k ë pialgupdu
ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc dun në ye yenh de kɔc ken cï kek luɔ̈ɔ̈I ku kɔ̈k tɔ̈ tëde luɔi.
Yeŋu kɔɔr kɔc luui bïk ya looi?
Yïn atɔ̈ tïït ë nyin ë rɔt de pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök du, ku dun ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc kɔ̈k ë
yï yenh.
Yïn akɔɔr ba lööŋ cï kek juiir kuanycök ka kuɛr cï raan cï yïn luɔ̈ɔ̈I nyuɔ̈th yï tääu piny në dhuk ë nhom
de COVID-19. Kän anɔŋic na luui yïn në tëdɔ̈, cïtmɛn ë luɔi baai.
Yeŋu kɔɔr kɔc cï kɔc luɔ̈ɔ̈i bïk ya looi?
Raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I adhil bï kërɛɛc tënë pialgup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök kɔc ya tiɛ̈ŋ wei në thiɔ̈k
ke tuaany de COVID-19 , ku na lëu rɔt, tɛ̈ɛ̈u kuɛr puɔth ë gël piny. Keek akɔɔr bï kuɛr akuam ya
buɔɔthcök. , nɔŋiic luɔi de kuer puɔth physical distancing (meec ë rötwei tënë kɔc kɔ̈k) – tɛ̈ɛ̈u ë kuat ë
raan abɛ̈n në akem cït 1.5 mec yiic tënë luɔi.
Kërɛɛc yök kɔc tënë tuaany de COVID-19 alëu bï ya kënë guɔ̈p ka kë leer raan takic.
Yeŋu lëu bï raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I looi bï yic thiɔ̈k kekë tuaany COVID-19 mac abï ya tɔ̈ kekë tëdun ë
luɔi ku lon yen loi. raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I apuɔth bï jam ke yïn në biäk de kë cïk juiir bïk looi.
Keek alëu bïk:
•

tɛ̈ɛ̈u de kuɛr piny bï rɔ̈m yenë röt gɔɔt puɔ̈l ë kɛm ke kɔc- tɛ̈ɛ̈u ë kuat ë raan abɛ̈n në akem cït
1.5 mec yiic tënë luɔi.

•

riil ë puɔ̈u ee kuate ë raan abɛ̈n tënë luɔi bïk kuɛr ë tiit acuɔl roor ya looi apuɔth në gɛm de
kuer ë ɣän ke tiit roor acuɔl bï kɔc luui ya cɔk aye ke cin cau adaracuɔl (athabun) ku pïu në
amuɔnymuɔny ka 20 , ka lui ka yenë ke cin weec ya käm nɔ̈k cï looi ë mäu.

•

gɛm de kuer ë yök de kaye ŋɛk gël

•

juɛ̈k ëyic de nyiɛɛi acuɔl tëde luɔi

•

tekic duɔ̈ŋ bï kɔc kɔ̈k cuɔ̈k ye lɔ tëde luɔi

•

nyuth yïn ba ya luui tëdɔ̈, cïtmɛn de pandu- muk ë yïnhom cän alëu bï yic geer, juɛ̈k ëyc ka
cɛ̈k de karɛɛc ye yök ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc ye yök

Yeŋu puɔth ba looi na ye ɣɛn tak lɔn nɔŋ ɣɛn COVID-19?
Yïn alëu:
•

göör ë jam de yïlac

•

dunë lɔ tënë luɔi

•

dɔc lëk raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I na lëu rɔt ku luɔ̈ɔ̈p ë kek naŋ cï këloi rɔt tënë yïn ye yic geer, cï
mɛn na cï yök lɔn tuɛɛny yïn në tuaanyë
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Lëu bï ɣɛn kɔ̈ɔ̈c ë luɔi na ya yök anɔŋ kɛ̈rɛɛc ba yök?
Na diɛɛr yïn në biäk de kërɛɛc lëu ba yök, jamë kekë raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈i ka Health ku Safety
Representative (HSR) ( Raan ë Nyin tïït në Pialgup ku Ciɛ̈n kërɛɛc yök ë kɔc luui).
Në thää kɔ̈k kɔc luui anɔŋ yic lëu bï kek kɔ̈ɔ̈c ë luɔi ka kueec kë bïk lon nɔŋ kërɛɛc lëu bï yök rɛɛc. Yïn
anɔŋ ë yic kän na nɔŋ kë diir yïn arët lɔn bï yïn thiɔ̈k kekë kërac arët tënë pialgupdu ku ciɛ̈n kërɛɛc yök
tënɔŋ kë nɛ̈k kɔc emïtöŋë ka kë dhil bï rɔt looi- kän alëu bï yic naŋ tuaany de COVID-19.
Na cï yïn kɔɔc ë luɔi në wɛ̈t de kërɛɛc lëu bï kɔc yök thïn, yïn akɔɔr ba dac lɛ̈k raandun cï yïn luɔ̈ɔ̈I na
lëu rɔt . Yïn adhil aya ba tɔ̈ në luɔi dɔ̈ tuɔ̈ɔ̈m cï juiir, cïtmɛn de luɔi baai.
Lëk juɛ̈c
Në lëk ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök në luɔi yic , lɔɔr në webthiaat de Safe Work Australia website
Në lëk ë ajatha ku döm ë wëu, lɔɔn ë Fair Work Ombudsman
Në lëk ë pialgup, lɔɔr ë health.gov.au
Alim ba muknhom ajuiɛɛr ë lööŋ ke WHS acï puɔ̈l bï luui në ɣän ë löŋ abɛ̈n Victoria ku Western
Australia kek aliu thïn. lëk tuɔ̈ɔ̈m kekë tëdun luui yïn, alim ba WHS regulator in your state or territory
(amaclöŋ de WHS në state ka territory dun thiɔ̈k yuɔ̈p).
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