Tiit acuɔl roor
Yïn alëu ba kɔc ë luɔi ku kɔc gël tënë thiääk kekë tuaany de COVID-19 në luɔi de
kuɛr tɔ̈ piny bï looi bï kɔc ë luɔi tiit roor acuɔl ya luɔ̈ɔ̈I nhom.
Yïn adhil ba kɔc ë luɔi ya thiëëc ku kɔc tɔ̈ ë nyinde kɔc ë luɔi pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc
yök ku wël thiääk kekë tuaany de COVID-19, nɔŋiic tɛ̈ɛ̈u de kuɛr ë gël tëdun ë luɔi.

Tiit acuɔl roor de raan ë luɔi ku raan kɛny
Yïn adhil ba kɔc ë luɔi ku kɔc kɛny ya nyuɔ̈ɔ̈th tëde luɔi bïk tiit acuɔl roor ya luɔ̈ɔ̈I
nhom, nɔŋic caw ë cin ë nyindiɛ në athabun ( adaracuɔl) ku pïu në kacït amuɔnymuɔny ke 20 ku wec kek në mɛndil cïn acuɔl.
Cin adhil bï kek ya lɔɔk ( waak):
•
•
•
•

ŋot ë kën ku thök ë cääm
thök ë ɣɔɔl ku tïïm
thök ë lɔ ɣön ë lɔroor, ku
të geer ëkë loi ku thök de gɔ̈t kɛ̈k ë luɔi cï thil ë wuɔɔk.

Yïn adhil ba ka yenë cin weec cï kek looi në mäu nɔŋiic kë cït 60% ethanol ka 70%
isopropanol ke yen ë këril tɔ̈ thïn të cie lëu yen rɔt ba cin caw.
Tiit acul roor puɔth aya akɔɔr kɔc ë luɔi ku kɔc kɛny bï :
•
•
•
•
•
•
•

kum ɣɔɔk ku tïïm në köŋdu ka mɛndil ( acïn cɛ̈t ë luɛɛth)
pɛ̈l gɔ̈t ë nyin, nyïn, wum ku thoŋdu
cuatë mɛndiil ku thɛ̈r ë thïjär në apiär ë nyuɔt yiic
lɔk ( wak) cin të kën ku thök ë math de thïjär (tab)
wec ku wok kë yenë luui të cïn thök ë luɔi
lɔk rɔt, nhiɛ̈m, nhïm ë nyin, ku alath apuɔth akölköl, ku
acï nɔŋ puɔ̈u gɔ̈t ë kɔc kɔ̈k, cïtmɛn ë muɔ̈th ë cin

Të bïnë tiit roor acuɔl looi bï piath :
•

thiëc kɔc kuk ë luɔi thook të juiir wël ë lon de ajuiɛɛr në të yenë tekpiny ë
tuaany ë rɔt wuɔ̈ɔ̈k gël thïn ku lɛ̈kë wël ë lon de ajuiɛɛr käk tënë kɔc ë luɔi
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•
•
•

piɔ̈ɔ̈cë kɔc ë luɔi në thiɛk ë yic de lɔ̈k ë cin apuɔth ke lɔthïn ŋoot ku jääl ë ɣän
yenë ke dac tɔ̈ thïn yic
nyuɔɔthë ka nyooth (posters) të yen cin lɔɔk thïn apuɔth ku thiaaŋ cin kun
luɔ̈ɔ̈I kë yen cï weec, ku
luɔ̈ɔ̈pë kɔc ë luɔi në kuɛr ë tiit acuɔl roor yen ŋɔ̈th të luui të yenë kɛ̈ŋ looi thïn (
ye rɔt weec të cïn thök, tääu anyɔɔn në apiär anyuɔɔn cï ke tääu pint, pɛ̈l tɛ̈ɛ̈u
ë kɛ̈ŋ cieŋ cïn puun në kɛ̈ yenë ke cam nhïïm)

Yïn apuɔth ba ya daai ë nyindhiɛ ku bɛrpiny në të lui yen ë kuɛr tiit acuɔl roor bï looi
lɔn buɔɔth ëke cök ku gɛ̈kë kake luui apuɔth.

Ɣän ë tiit acuɔl roor
Yïn adhil ba ya looi bï ɣän ë tiit roor acuɔl ya tɔ̈, yök, lui kë apuɔth ku cïn kërɛɛc yök
të luui ëke.
Yïn adhil ba them na kɔɔr yïn bï ɣän yenë ke lɔk kɔ̈k mɛt röt thïn gam, ɣööt yenë röt
geer thïn ku të yenë cam thïn. Yïn adhil ba looi bï naŋ ɣän juɛ̈c yenë ke cin lɔɔk thïn
në të yenë dac tïŋ ë kɔc luɔi bïk tiit acuɔl roor ya luɔ̈ɔ̈I nhom.
Të liik ɣän yenë ke cin lɔɔk thïn, tɔc cin në ɣän yenë ke cin tɔc thïn alëu bï kek gam
në tëde bɛ̈n ku lɔc aɣeer
kɛ̈k ë ɣän yenë ke cin lɔɔk thïn cïtmɛn awɛ̈reŋ yenë röt weec ɣön ë lɔ roor, athabun,
pïu ku mɛndil adhil bïk ya juɛ̈c.
Të bïn ye nyic yekë ɣän ë lɔ̈k cin kedï ke kɔɔr, tak kɔc ë luɔi kek bï tɔ̈ tëde luɔi,
ajuiɛɛr ë luɔi cï tɛ̈ɛ̈kic ku lɔ thïn yen kɔɔr, nɔŋiic kuat ë kɔc ë luɔi dhuk ë luɔi yic të tëk
ëyic de luɔi cekic thök.
Na ye të cɛk ɣän ë cääm ka rɔ̈m bï rëër ke kɔc mec yiic kuɔny, luɔɔi bï lɔ thïn tɔ̈ tëde
luɔi, acï nyiɛc juiir ( cïtmɛn de pïu ë dëk, apiär anyuɔɔn), ku gël tënë kɛ̈ ye kɛ̈ŋ rac,
wook ku ka yïk kɔc ɣɔ̈ntöök. Tak liëp ë adhere ë ɣööt ka cɔ̈kë kɛ̈k aliir piny bï aliir dït
ya lɔ në ɣän ë rɔ̈m, ku tekic ka cuɔtë aliir ye rɔt yuiin yic të lëu yen rɔt.

Lëk juɛ̈c
Në lëk juɛ̈c, lɔɔr në Safe Work Australia website.
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