Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 – pialgup ë luɔi
ku lëk ë ciɛ̈n kërɛɛc yök ë kɔc ë luɔi
Lëu bï ɣɛn luɔ̈I riɛl bï ɣa toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p?
Yïn acie be luɔ̈I riɛl bï yï toom në wɛ̈l abirguɔ̈p ka luui ëyï kuat ë yïlac liu në puɔ̈ndu yic.
Tëdɔ̈, në ɣän kɔ̈k Yen alëu bi dhil ë naŋ public health orders (amor ë pialgup ë juääc) kɔɔr yïn bï yï
toom në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ba ja luui në tëwen nɔŋ karɛc lëu kɔc ë yök. rɛ̈ɛ̈rë keyï yök luup ë nhom
bɔ̈ tënë akutnhom de kɛ̈k ë pialgup.

Lëu bï raan cï ɣɛn luɔ̈ɔ̈I ɣa cɔk atom në wɛ̈l ë tuɔ̈m guɔ̈p de tuaany ë COVID-19 në lööŋ
ë kɛ̈k pialgup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök cök?
Tënë kɔc juɛ̈c ë luɔi, raan dun cï yïn luɔ̈I acie lëu bïk yïn kɔɔr bï yïn në lööŋ ë kɛ̈k pialgup ë luɔi yic ku
ciɛ̈n kërɛɛc yök cök.
Tëdɔ̈, yen alëu bï kaye ŋɔ̈ɔ̈th, ëjik na luui yïn tëde luɔɔi yen nɔŋ yic thiɔ̈kdït kekë tuaany. Yen alëu bi
dhil ë naŋ public health orders (amor ë pialgup ë juääc) kɔɔr bïnë yïn toom në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p.
Na kɔɔr raan dun cï yïn luɔ̈ɔ̈I bï yï toom në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p, kek apuɔth bïk yïn gäm lëk ku kayenë
kɛ̈ŋ nyic ba luui në kë tak cï luɔ̈ɔ̈pic. Jam kekë raan dun ë luɔi de wal na nɔŋ yïn këdiir yïn. Cɔl work
health and safety regulator du, Health ku Safety Representative (HSR) ( Raan ë Nyin tïït në Pialgup
ku Ciɛ̈n kërɛɛc yök ë kɔc luui) ka manɛ̈thɛ̈ma ë kuɔɔny de raan ë luɔi.
Në lëk ë biäk de yithku tëde luɔi, jam kekë Fair Work Ombudsman.

Ku naŋ londiɛ̈ ke ɣa ye raan ë luɔɔi në lööŋ ë kɛ̈k pialgup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök
cök? Dɛ̈k ëye kän lueel lɔn bïnë ɣɛn toom në wɛ̈l abirguɔ̈p ?
Keye raan ë luɔi, yïn adhil ba nyintïït ë rɔt ku dun ë luui ëkë bï naŋ kërɛɛc tënë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc
yök ë kɔc kɔ̈k tënë luɔi. yïn adhil ba kuɛr puɔth ë nyuuth de pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök tënë raan dun
cï yïn luɔ̈ɔ̈I të lëu yen rɔt arët.
Na yen löŋ ka amor ë pialgup ë juääc cï tääu piny yen kɔɔr yïn bï yï toom, yïn alëu bïn yïïn kɔɔr ë
tuɔ̈m tëde luɔi, ka gɛ̈k ë luɔi yic, të yen tɔ̈ luɔi thïn.

Dɛ̈k ë raan diɛ̈n cï ɣɛn luɔ̈ɔ̈I lëu bï jam kekë ɣɛn ke ŋot ë thiëc në tuɔ̈m tëdiɛ̈n ë luɔi?
Ɣëëi. Na raan dun cï yïn luɔ̈ɔ̈I atak ajuiɛɛr ë göör ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p, kek alëu bïk yïn thiëëc thok
ku raan dun tɔ̈ ë nyin de kɛ̈k ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic, na nɔŋ kuat ëkë tɔ̈, kakek ŋot ë cïn
kë cïk looi. Yïn apuɔth ba lɛ̈k kek na kɔŋ kuat ë wɛ̈t yen cɔk acie lëu bï yï toom.

Ɣɛn acï toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p. dɛ̈k ë ɣɛn gɛ̈k ke ɣa tit rɔt cïtmɛn de mec ë rɔtwei ku caw
ë cin?
Ɣëëi. Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p cïn kërɛɛc yök thïn ku luui apuɔth ee kuer töŋ yenë nyin tïït në kɔc ë baai
ago ciɛ̈n kërɛɛc yök kek ku puɔl kë gup. Gɛ̈k keyï looi käk ba gël ago tuaany ë COVID-19 rɔt cuɔ̈k
tɛkpiny :
•

buɔth amor ë pialgup ë juääc
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•
•
•
•
•
•

dune lɔ tëde luɔi të bec yïn guɔ̈p, nɔŋ cït ë tuaany de COVID-19 ka cï yïn yiɔ̈ɔ̈k ba rëër baai
në kɔc luɔi akuma.
looi kapuɔth lëu yïn ë luɔi ba luui ke cïn kërɛɛc yök, nɔŋiic daai apuɔth në kuɛr ë gël cï kek
tääu piny tënë tuaany ë COVID-19 cïtmɛn de mec ë rötwei ku nyiɛɛi acuɔl
buɔth kuɛr ë nyuuth cök
thiëc na cïn yïn kë nyic në të ye luɔ̈I luɔi apɔuth
luɔ̈ɔ̈I ë personal protective equipment (PPE) ( kaye ŋɛk ke rɔt gël) cïtmɛn kayenë cin kuɔ̈th në
kuer cïnë yïn piɔ̈ɔ̈c thïn ku nyuuth ë yïn të ye luɔi yen.
luɛɛl ë kuat ëke cie puɔth lëu bï kɔc yök tënë raan ë nyintïït dun ë luɔi ka raan tɔ̈ në nyin de
raan ë pialgup ku ciɛ̈n kërɛɛc yök ë luɔi yic.

Lëk juɛ̈c
•
•
•

Lëk ë pialgup ku tuɔ̈m ë wɛ̈l abirgup- Bak akuma muk Pialgup
Piagup ë luɔi yic ku ciɛ̈n kërɛɛc yök- Luɔi cïn Kërɛɛc yök Australia
Yith ;e ŋɛk tëde luɔi- Akutnhom ë Luɔi Thöŋnhom
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