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Në dhuk ë nhom de tuaany ë COVID-19 kuany baai yic, Australia acï gël ë cäth ku göör ë wɛ̈ɛ̈k ë röt ë kɔc kɔɔr löŋ tääu piny.
kɔc cath ëke bɔ̈ Australia abɛ̈n aye kɔɔr ë löŋ bï kek ya week në nïn ke 14 yiic në tëdɛn bïï kek thïn tueŋ Australia.
Kɔc cath abï kek ya gäm tëde rëër puɔth në kaam kënë yic ku acie bï kek ya puɔ̈l bïk ya cath ë baai yic ( nɔŋiic lɔ ë bɛ̈ɛ̈I cieŋ kë
yiic) ka gɛ̈k kake ye dɔ̈ɔ̈r kekë kuat ëkɛ̈ baai agut bï kaam ë nïn ke 14 de wɛ̈ɛ̈k ë rɔt kɔɔr löŋ thöl.
Akumaa ke State ku territory , kekë kuɔɔny tënë akuma de kɔc Australia, muɔ̈ɔ̈k de ajuiɛɛr ë wɛ̈ɛ̈k ë röt. në states ku territories juɛ̈c
arët yiic, yïn abï thiëëc ba juiɛɛr në wëu ye tëde wɛ̈ɛ̈k ë röt nyaai. në lëk kɔ̈k tɔ̈ alëu bï kek ya yök tënë webthiaat ke kɛ̈k ë pialgup ë
akuma ë state ku territory kɔ̈u.
Kɔc cath rët
Kɔc cath ëke rët lɔ ë bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k mec yiic bɔ̈ Australia alëu bïk jääl ë tiɛɛra dɔ̈ lɔ ë bɛ̈ɛ̈I mec kɔ̈k jɛ̈l në pen cï yin bɛ̈n. kɔc cath rët adhil
bïk
•

rëër ë mataaric na lëu yïn ba dhil ë tïït në jääl dun dɔ̈ de tiɛɛra , agut cï yen thää ke 8

•

lɔ në wɛ̈ɛ̈k ë röt kɔɔr löŋ tëde cieŋ cï juiir ë state na ye tiɛ̈t du të tiɛɛra dun dɔ̈ në thää ke 8 lɔ 72

Kɔc cath rët acie lëu bïk ɣɔu në Australia yic, agut cï yen rɔ̈m kekë tiɛɛra jɛ̈l në pen dɔ̈ yic.
Ke yen ŋɔ̈th të cïn bɛ̈n Australia
•

Yïn abï kɔɔr ba kuɛr ë nyuuth abɛ̈n cï gäm yïn në akut ë kɔc lui nhial ë tiɛɛra yic ku kɔc ë luui akuma të cï yin ɣëët Australia.

•

Yïn abï bɛɛk kuk muk ya nyaai ku lɔɔr në kuer thɛɛr yenë kɔc bɔ̈ tiɛ̈ŋ dhöl thïn ( thook ë bɛ̈n thïn, immigration ku biosecurity).

•

Bɔ̈th ë cök de tiɛ̈ɛ̈ŋ ë guɔ̈p akenhom, kɔc luui akuma abï yïn nyuɔ̈ɔ̈th të yen yɔt thïn ë rɛ̈th ë cäth kek bï yïn ɣäth tëdun ë nïn (
cieŋ).

•

Yïn alëu ba ya lëu ë tiɛ̈t në thää dït agut ba ɣet tëdun ë nïn ( cieŋ). kɔc luui akuma abï them bï ë tiɛ̈t kän looi cï cɔk aye tiɛ̈t
lɔwai të leu yen rɔt. mɛ̈ndu ku liɛr ë puɔ̈u aye leec.

Ajuiɛɛr dun ë wɛ̈ɛ̈k ë röt de nïn ke 14
•

Kɔc luui akuma tëde nïn ë kɔc week ë röt abï yïn tiit në bɛ̈n du yic. Kek abï puɔ̈th miɛt bï kuat ëkë dun thiëëc yïn ya lëu ë
dhuk ë nhom në bɛ̈n du yic ku kony kë yïn në thää ë bɛ̈n du tëde wɛ̈ɛ̈k ë röt.

•

Tëde nïn ( cieŋ) abï yic ya naŋ kɛ̈ŋ abɛ̈n yenë ke röt kuɔny ku konykony ye yïn ke kɔɔr ë thää dun ë rëër thïn. Tëde nïn abï
yic naŋ të puɔɔth cïn kërɛɛc yök ku cïnic acuɔl, mïïth ku pïu ku kuɔɔny ë yïlac.

•

Të nɔŋ yïn kë kɔɔr yïlac, cïtmɛn de wɛl yeke dac gɔ̈t , ajuiɛɛr abï looi bï ka kɔɔr käk ya tɔ̈.

•

Yïn alëu bï yïn them në tuaany de COVID-19 në thää tieŋ ke 48 yiic ku kaam ë nïn ke 10 lɔ 12 ke wɛ̈ɛ̈k ë röt yiic. të kueec yïn
në athëm, yïn alëu ba rëër të wɛ̈ɛ̈k ë röt yic në nïn juɛ̈c. ajuiɛɛr ë them ee tɔ̈ kekë yuïc states ku territories yen thïn.

•

Në löŋ de Biosecurity Act 2015 cök ku löŋ tuɔ̈ɔ̈m kekë state, yïn abï ya kɔɔr ba ya döŋ të cieŋ (nïn) cï kuɛ̈ny yïn agut bï yïn jal
gäm awɛ̈reŋ ë gɛ̈m akïm ba rɔt jal mat ë kɔc ë baai Australia yiic.

Ajuiɛɛr käk abï kek riɛpthïn në Akumaa ke state ku territory ku ye kuɔɔny në akutnhïïm akuma de kɔc Australia
Thök de nïn ke 14 kuk ë wɛ̈ɛ̈k ë röt
Emïtöŋë cï yïn wɛ̈ɛ̈k ë röt thöl, yïn alëu ba cath në Australia. Alim ba kuɛr ë lɔ ku wɛ̈ɛ̈k ë röt në states ku territories yiic nyic. yïn
apuɔth ba kuer ë lɔ thïn ku wɛ̈ɛ̈k ë röt në kuat ë state ku territory ke cäth ŋoot tueŋ.
Webthiaat de bak akuma ë kɔc Australia ë kɛ̈k pialgup nɔŋiic adɔ̈ɔ̈r ke lëk ë gël ë cäth de state ku territory
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19restrictions/coronavirus-covid-19-advice-for-international-travellers#quarantine-for-incoming-travellers
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