Käke Gεrë Thok Abac
GƐƐRA TËNË KÄNG NË WËTË COVID-19
Luɔi de käke gεr lacεr arilic apεi tënë kɔc të cën ye gεric kɔc kor thoŋdεn de Dïŋïlïth në ye kaam thiökë
COVID-19.
Kɔc alëu bik käke gεr loi në ɣänkεn tɔ keke thïn.
Piöc ë ba COVID-19 nyic ku të yen nëkthïn.

Ye käke gεrë thok abac ngu?
Käke gεrë thok abac abë tɔ kenë yïn, na:


tɔ yïn Australia



nɔŋ warεŋdun ë tïŋ de tuany; ku



nɔŋ tëëtdun de thoŋ ë Dïŋïlïth kor

Lëu ba yök ee käke gεrë thok abac kadï?
Kä thiökë käŋ gam tɔ ciënkë alëu bïk käke gεrë thok abac yöök tënë yïn:


Akïm cë rööt luöi ke pëc



kɔc ye wäl gam bec



akutnhïïm ajuεr ce käk akuma



koc mεc bei kuotnhim



bänythii akum, cït yïk akutnhïïmthii kor



akutnhïïm ke ɣεc; ku



Bäny ke barliman

Na wïc thön gäkic në ye käke, kë yï tïng tεn.
Kɔc tɔ nhial thiökë e käŋ gam bïc alëu bïk dugërë tëlëpun rek në kamthin ë degik lik apεi , ku bïki ŋic yïn cë
thön yöök ku yïn cë jam në thoŋdu.

Dugëër
Kɔc ye dugëër ke göt ku dugëër ke jam(KDGJ) cöke ŋic në bai ëbën yen ëke kɔc ci gam lööm. Dugëër aaye
ke nhiac në lööŋ kεn atεεk ke piöc e ye koor bi:


thön ya gɘric apεth ku cën kë yekï thian thïn



bï ya tɔ ë ke muke yiic në wël



bi ya tɔ ë ke tɔ ciεl ku ye kï tɔ ë ke ŋic kë loikï;



bïk ya lui në lonë kɔc cë piöc në thaa thok ëbën.

Ganun e käke gεric thok abac e bï dugër piεth ŋic tɔ ya lööm be kɔc thiëc dugër töŋ nɔŋ kë ye loi ace puöl bë
tɔ në wët e kän.

Ë kä yiëndi ye KGTA gam?




Gεric tëlëpunic ë tëtöŋë. Yenë kän aye dac lööm të kenë gërëic juir ku e gεmë:
o

kä wär dugëër ke 3,000 në kä wär thuök ke 160

o

käke gεrë thok të cit tënë thaa ke 24 në köl tökic, në nïnic ke dhorou (7) në lät tökic

o

rëk yenë dugër guɔ cɔl në tëlëpunic në degikthii ë cɔt.

Köŋ ya gërë ë punic.
o

Eeluoi apiεth të yen gεr cï juir, wälë na wïc ba thiëc në thoŋ tɔ apεi kor.

