COVID-19 ku pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic –Tacjiir
kor
Them ku muɔ̈ɔ̈k ë këac ye yök
COVID-19 acï kuɛr abɛ̈n në ye ɣok rëër ku luui thïn geer. Kua pinynhom de tacjiir kor ee gɛ̈k
ke welrɔt.
COVID-19 thëm de pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic ee cök tueŋ thiekic tënë tacjiir kor ,
bïk kërac lëu bïk yök yïn, kɔc kuk ë luɔi, ku kɔc ë kuɔɔny nyaai ya tïŋ ( nyic) ku muk .
Të looi athëm de kërac lëu bï yök, thiëc rɔt:
•

yekë ko kek lëu bïk kɔc nɔ̈k ?

•

ye tëtöök ɣo yen lëu bï yiɛ̈k raandɔ̈, ku lëu bï rɔt looi kadï?

•

yekë kërac yïndï yen tɔ̈ thïn?

•

yeŋu lëu bï ɣɛn looi ba kërac yen lëu bï yök muk?

•

ye kërac lëu bï yök bɛrpiny ë tïŋ ku buɔthcök kadï, bï looi lɔn bïne kuɛr cï tääupiny
aluui, ku tïŋ ka nɛ̈k kɔc ë yam?

Muɔ̈ɔ̈k de kërac lëu ë yök agɛ̈k ke lɔtueŋ- looi apuɔth ba kuat ë kërac ë yam lëu bï ke yök ka
ger kë röt tënë tuaany de COVID-19, cïtmɛn de kërac lëu ë yök tënë göör ë tɔŋ de kɔc ye
kuɔɔny nyaai, göör ëkë bï looi ka luɔi ke kɔc cï röt week.
Yïn adhil ba jam kekë kɔc kuk ë luɔi. Atök wek alëu ba kërac lëu ë yök nyic ku juiɛɛr kuer ëtë
muɔ̈ɔ̈k kek.
Looi ɣook abɛ̈n buk wël ë rɔt de pinynhom tenë tacjir kor cɔk agɛ̈kthïn. Tënë lëk juɛ̈c, lɔɔr në
webthiaate ë - safeworkaustralia.gov.au.
Mec ë rötwei tënë kɔ̈c kɔ̈k.
Kërac lëu ë yök tënë yic thiɔ̈k kekë tuaany de COVID-19 ee yic juak të luui ë kɔc thiɔ̈kiic, të
lëu yen rɔt, luɔ̈ɔ̈I ë mec ë rötwei nhom.
Tak:
•

Berpiny ajuiɛɛr de kɛ̈ric ë tëde luɔi.

•

Luɔi amɛt yenë ke rɔ̈m bï kɔc röt tïŋ

•

Tek kɔc yiic në ɣän yenë rɔ̈m thïn yiic.

•

Muk kɛ̈r ë kɔc kääc ku kɔc ye kuɔɔny nyaai
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Ku të lëu yen rɔt, pɛ̈l thää ë kaam de thää ë rɔm cï ruk ba rɔ̈m ë kɔc tekic ku looi apuɔth bï
kɔc ë luɔi ya naŋ kekɛn yenë ke luɔi looi.
Në nyuuth thiääk kekë luɔi ë biäk de tuaany ë COVID-19, lɔɔr në safeworkaustralia.gov.au.
Wɛ̈c ë piny de tëdun ë luɔi
COVID-19 ee rɔt tɛkpiny në thuthuei ye bɛ̈nbec tënë ɣɔɔl ka tïïm ë raan cï tuaany.
Kɔc alëu bïk tuaany de COVID-19 ya yök në gɔ̈t yenë ka nɔŋ nhïim käm gɔɔt.
Looi apuɔth bï tëdun ë luɔi ya tɔ̈ keye weec akölköl në kɛ̈k ye acuɔl cam ku pïu.
Të cïnë këdɔ̈ŋ weec nhom, yïn alëu ba yen wokic në kënë käm nɔ̈k.
Tääuë wɛ̈c ë kaye dac but ë gɔ̈t nhïïm tueŋ.
Na nɔŋ yïn raan töŋ cï tuaany de COVID-19 dɔm tënë luɔi, tëdun ë luɔi kɔɔr bï weec apuɔth
ku wokic ëkë ye käm nɔ̈k ke kɔc dhuuk thïn.
Në nyuuth thiääk kekë luɔi ë biäk de tuaany ë COVID-19, lɔɔr në safeworkaustralia.gov.au.
Webthiaat de COVID-19 ë luɔi cïn Kërɛɛc yök ë luɔi Australia
Safe Work Australia acï kuer ajuiɛɛr ë nyuuth ë yam looi bï tacjiir kor kony ë dɛ̈tic de londe ë
pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic, ku muk kërac lëu ë yök tul tënë tuaany de COVID-19.
safeworkaustralia.gov.au anɔŋic lëk de ka luel cïtmɛn de të yenë athëm ë kërac lëu ë yök ë
luɔi yic looi thïn, mec ë rötwei tënë kɔc kɔ̈k, tiit acuɔl roor, kaye cieŋ ye ŋɛk ke rɔt gël,
pialgup tënë tuaany ë nhom, ku wɛ̈c ë piny.
Luɔ̈ɔ̈I kë yenë kɛ̈ŋ tïŋiic ba lëk dac ya yök kek tuɔ̈ɔ̈m kekë tacjir dun kor ku kë yen looi, ku jɔl
ya ke yenë röt kony, cïtmɛn de wël ye riɔp thook ku wël ye piäät nhial.
Në nyuuth thiääk kekë luɔi ë biäk de tuaany ë COVID-19, lɔɔr në safeworkaustralia.gov.au.
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