COVID-19 – Lëk ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök tëde luɔi
Awɛ̈reŋ ë yith kän abï yïn kony bï tëdun ë luɔi yic ciɛ̈n tuaany de COVID-19 . COVID-19
Information in your language (lëk kɔ̈k ë tuaany de COVID-19 në thoŋdu yic atɔ̈ aya) .
Lööŋ ë Pialgup ku ciɛ̈n Kërɛɛc yök tëde luɔi aye yïn kɔɔr ba nyintïït në Pialgup, ciɛ̈n kërɛɛc
yök ku pïïr de kɔc kuk ë luɔi ku kɔc kɔ̈k tɔ̈ tëdun ë luɔi, nɔŋiic yïn, kɔc kuk luui yïn, kɔc ë luɔi
cï thaany, kɔc ë kuɔɔny nyaai ku amïkeeny. Yïn adhil ba kerac lëu bï yök tënë pialgup ku
ciɛ̈nkërɛɛc nyaai nyin ka tekic të lëu yen rɔt. yen ee löŋ.
Ajuiɛɛr ë ciɛ̈r ku jam
Yïn adhil ba kërɛɛc yök tënë thiɔ̈k ëyic kekë tuaany de COVID-19 tëdun ë luɔi nyiɛc muk. Të
bïn nyintïït ë kɔc luɔi bï ciɛ̈n kërɛɛc yök yïn akɔɔr ba ajuiɛɛr ë ciɛ̈r tëdun ë luɔi looi yen nɔŋic
mec ë rötwei tënë kɔc kɔ̈k, tiit acuɔl roor ku wɛ̈c ë piny.
Të bïn ajuiɛr ë ciɛ̈r luɔɔi thïn bï luui apuɔth yïn adhil aya ba:
•
•
•
•
•
•

Rëër ke yök lëk ë yam tënë kɛ̈k yenë ke röt kuɔny. Public health directions ( nyuuth ë
pialgup de juääc) ë state ka territory du yic nɔŋiic lööŋ ë biäk de gël ë cäth ku kaye
kɔɔr tënë kuat ë tacjir dun tɔl.
Juir yïn rɔt në kë yen ba looi na nɔŋ tuaany de COVID tëdun ë luɔi.
Tak kuat ë kërɛɛc ë yam kek cï bɛ̈n nhial tënë ka geer röt në kuer ëtë yïn luui thïn (
göör ë tɔŋ de kɔc ye kuɔɔny nyaai , ka kɔc ë luɔɔi cï kek week ë röt)
Jamë kekë kɔc kuk ë luɔi ku täk ë në biäk de ka kuk ë diɛɛr.
Piɔ̈ɔ̈c ë kɔc e mɛ̈ktɛ̈p ku looi bï raan abɛ̈n kë looi nyic.
Tääu ë cït nyooth ku wɛ̈räk piɛ̈ɛ̈t ë nhial bï kɔc ye dhuk ë luup në kërɛɛc yök tënë
taauny de COVID-19 ku të yenë tekpiny ë tuaany cɔk akääc thïn.

Cɔk tekpiny ë tuaany de COVID-19 akääc.
• Yïn ku kɔc kuk ë luɔi adhil bïk rëër baai na bec yïn ( atuɔ̈c, ɣɔɔl, tök ë röl ku awëëi
cekic)
• Looi bï kɔc ya lëu ë rëër në akem ke 1.5 mec yic tënë kɔc kɔ̈k.
• Riɛɛlë kɔc ë luɔi puɔ̈th bïk ke cinken ya but ë caw( lɔk) në ka cït amuɔnymuɔny ke 20
ë athabun ( adaracuɔl) ku pïu ka luɔ̈ɔ̈I kë yenë cin weec cï looi në mäu.
• RIɛɛlë kɔc ë luɔi puɔ̈th bï tiit acuɔl roor ya luɔ̈ɔ̈I nhom ku ɣɔɔl kë ka tïïm ke në kök kɛn
yiic.
• Looi tëdun ë luɔi bï ya weec ku wokic akölköl. Wec kɛ̈ŋ nhïïm yeke dac gɔɔt ë
nyindhiɛ.
• Yök kɛ̈k ë ŋɛk yenë ke röt gël ( cïtmɛn de akuäth cin ku akuɔ̈m wum/ thok) tënë kɔc ë
luɔi na kɔɔr kekë kek. Nyuɔ̈th ëke të yenë ke tääu thïn.
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Bɛrpiny
• Bɛr ë acir du piny ë nyindhiɛ ba looi lɔn luui yen apuɔth ku tiɛ̈ɛ̈t ë nyin në kɔc ë luɔi
tënë tuaany de COVID-19.
• Na nɔŋ kërɛɛc yök ë yam cï bɛ̈n nhial, tak na kɔɔr yïn ba kuat ë kuɛr kɔ̈k mɛt rot tääu
piny.
Në lëk juɛ̈c tënë tuaany de COVID-19 ku pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic, lɔɔr tënë
webthiaat ë Safe Work Australia website.
Në awɛrak ë yith juɛ̈c ke pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic, lɔɔr në webthiaate de COVID19 Information in your language website (COVID-19 webthiaat ë lëk në thoŋdu yic ).
Në lëk ë pialgup, lɔɔr ë health.gov.au.
Në lëk kek tuɔ̈ɔ̈m kekë tëdun ë luɔi alim ba yup tënɔŋ akutnhom de WHS regulator in your
state or territory ( Akutnhom mac löŋ de pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic)
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