Pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök – loiloi ë ŋɛk në löŋ de
WHS cök
Model Work Health and Safety laws kɔɔr bï kɔc cï kɔc luɔ̈ɔ̈I nyin ya tïït në pialgup ku ciɛ̈n
kërɛɛc yök ku pïïr ë kɔc tëde luɔi. kän anɔŋic:
▪
▪
▪

gɛm de ku muɔ̈ɔ̈k ajuiɛɛr ëtë yenë luui thïn ke cïn yic kërac tënë pialgup ku ciɛ̈n
kërɛɛc yök
gɛm de ɣän lääu yiic ku yökde në pïïr ë kɔc ë luɔi bïk londen ya looi, ku
nyintïït de pialgup ë kɔc luɔɔi ku ka ye yök tëde luɔɔi bï tuaany ka yök ë tëtök.

Lon ë ŋɛk de kɔc ë luɔi
Yïn nɔŋ luɔi ba pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök të kɔc kuk ë luɔi ya luɔ̈ɔ̈I nhom. yïn adhil ba
kërac thiɛ̈ɛ̈k kɔc kekë tuaany de COVID-19 ya nyaai, ka na ye ë kän acie lëu rɔt, yïn
akɔɔr ba kërac ya them në nyɛɛr të lëu yen rɔt.
Gël kɔc ë luɔi tënë kërac ë thiɔ̈k kekë tuaany de COVID-19 në, cïtmɛn de :
▪
▪
▪
▪

luɔ̈ɔ̈I ë ajuiɛɛr ë luɔi baai nhom
kɔɔr kɔc ë luɔi bïk mec ë rötwei ku tiit roor acuɔl ya luɔ̈ɔ̈I nhom
kɔɔr kɔc ë luɔi bïk ya rëër baai të bec kek, ku
wɛ̈c ë piny ëtë de luɔi akölköl ku apuɔth.

Lon ë ŋɛk bï kɔc kɔ̈k tëde luɔi
Yïn adhil bï lɔn de tacjir du acie tɛ̈ɛ̈u pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök de kɔ̈k cït kɔc ɛ̈ bɛ̈n, yuïc
kuɔɔny ku amïkeny në kërac yic.
Gël kɔc kɔ̈k tënë yic thiɔ̈k kekë tuaany de COVID-19 , cïtmɛn de, kɔ̈ɔ̈r de kek bïk :
▪
▪
▪

luui ë nhom de mec ë rötwei, nɔŋiic ɣɛ̈th ë kɛ̈ŋ ku cuɛt ë wëu piny cienë ke rɔ̈m
luɔ̈ɔ̈I tiit acuɔl roor nhom, ku
rɛ̈ɛ̈r ë roor ke cie tëde luɔi, yïlë yekë thiekic
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Luɔi ë ŋɛk bï tëde luɔi ku ɣän yenë luui thïn ya muk apuɔth
Yïn adhil ba tëdun ë luɔi ya nyiɛc muk apuɔth bï tëde luɔi ya të puɔth cïn kë tɛ̈ɛ̈u kɔc ë
luɔi ku kɔc kɔ̈k tënɔŋ kërac yökë tuaany de COVID-19
Muk tëde luɔi acï kërɛɛc yök, cïtmɛn de :
▪
▪
▪

wɛ̈c ë piny de luɔi akölköl ku apuɔth
ger ajuiɛɛr aker de tënë luɔi bï mec ë rötwei ya puɔ̈l bï tɔ̈, ku
tëk ë yic de kɔc tënë luɔi

Yïn adhil aya ba kajuɛ̈c ya gam tëdun lääu yic ëp luɔi nɔŋiic:
▪
▪
▪

ka yenë ke cin caw (lɔɔk) thïn kekë athabun, pïu ku mɛndil yenë röt weec
kë yenë cin weec, të cie lëu yen rɔt tënë kɔc e luɔi bïk cinken ya lɔɔk ( caw), ku
ɣööt ë kɔc luui ke cïn yiic acuɔl ku lääu yiic kanɔŋ mec ë rötwei

Gämë kɔc ë luɔi lɔ̈ŋ kuɔ̈tic bïk ka tɔ̈ ya luɔ̈ɔ̈I, bïk cinken ya caw ( lɔɔk).

Luɔi ë ŋɛk bï lëk ya gam, piööc ë luɔi, nyuuth ku böök ë luɔi yic
Yïn adhil ba kɔc ë luɔi ya gäm lëk ka piööc ë luɔi yen tuɔ̈ɔ̈m kekë gël den tënë kërac ë
yic thiɔ̈k kekë tuaany de COVID-19 ë londen yic
Kän alëu bï yic naŋ:
▪
▪
▪
▪
▪

nyuuth de të puɔɔth yenë cin caw thïn
piööc ë luɔi në të yenë kaye cieŋ ë luɔi yic ye kɔc gel tääu ku kuat ë luui den tuɔ̈ɔ̈m
piööc ë luɔi në të ku tën yenë piny weec thïn
nyuuth në të yenë tënë ë luɔi juiɛɛr thïn baai
nyuuth në rëër baai tënë luɔi na bɛc ë.

Luɔi ë ŋɛk ë thiëc ë kɔc kɔ̈k thook
Yïn adhil ba kɔc ë luɔi ya thiëëc në wël ke pialgu ku ciɛ̈n kërɛɛc yök tënë tuaany de
COVID-19 ku gämë kɔc ë luɔi riɛl bï kɛ̈k ëke puɔ̈th ku ka diir kek lueel. Mate kɛ̈k ë puɔ̈th
ken ëkë looi yic ku luup ë kɔc ë luɔi nhïïm në kë bɛn bec ë thiëc ë thok yic.
Thiëc kɔc e luɔi thook të ye yïn:
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▪
▪
▪
▪

looi athëm ëkë rac lëu bï tɔ̈ ë luɔi yic
looi ka tak kek në kuɛr ë gël ë nyin de muɔ̈ɔ̈k kërac yök, cït nyooth de ajuiɛɛr ë luɔi
baai, ka gël tëde luɔi bï mec ë rötwei ya looi
looi ka tak në biäk de ka tɔ̈ tëde luɔi, ku
luɛɛlë kɔ̈k ger röt kek lëu bïk pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë kɔc ë luɔi rac.

Yïn adhil ba kuat ëkë cï gam në thiëc ë thokic ya buɔɔth cök. Na nɔŋ kɔc kääc ë nyinde
pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök, yïn adhil ba kek mat ë thiëc ë thokic .

Lëk juɛ̈c
Në lëk juɛ̈c në biäk de tuaany ë COVID-19 ku pialgup ë luɔi ku ciɛ̈n kërɛɛc yök, lɔɔr ë
Safe Work Australia website.
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