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Bɛ ya bëny ë wut në ye dhamɛn/thää ë koronabairäth(KOBIT-19)
Kä tɔ̈ cïën kä alëu bïk yïn kuɔny, kë ye bënyde wut, e dhiac kë lɔtueŋ kë gɛm thön lajik ago pial
gël ku nyiɛc rëër de wuönde. E yïn e mën de wut e kɔc nyïïn tɔ̈ ye kɔ̈u ku gei kɔc röt në yïn, kë
yïn buɔth lööŋ cök ku juir ë käke tïtë nyin Kä ke yï lui wutic.
• Ye rëër në të cït tënë mïtïr ka 2
kë yï këcït kekë kɔc cë ciëŋ baï kenë
yïn- päl ɣän thiäŋ në kɔc. Yïn alëu ba
thön rɔm kënë kɔc kɔ̈k në të cït
kaamë mïtïr 2. Duökä ye mɛ̈t në
akutnhom dïtic. Loi pundu (Wathap,
sms, kɔ̈k ke nɛtwäk) apiɛth ku na lëu
röt. Dukë kɔc ke wut gɔt tënɔŋ en
thön rɔmkä kënë keek.
• Na lëu röt, wak ɣän ye ke colë döm
ku jɔla käŋ në athabun ku pïu.
• Të wïc bïn lɔ bec bai panduön, kë yï
ceŋ dulgɛ̈n alath kë yï kum yï um
ku yï thok, lakin lɔtueŋ kë yï ŋot në
kam ë mïtïr-2 tënë kɔc.

• Tïëŋ kä kekë cït kä: Atuöc, ɣɔl,
tɛ̈mde wëëï kɔ̈th, aɣarnhom, dɛ̈kë
guöp, ku arɛmë rïŋ/tök. Rɛ̈ɛr̈ ë baï
ku täuë röt tëdu yïtök në nïn ke 14
të cï cït kä röt jɔk. Na diɛrë, kë yï cɔl
kɔc cë piöc në baŋde pial të lëu en
rɔt.
• Lɔk yï cin apiɛth ku në athabun në
dhamɛn thök ëbɛ̈n ku në pïu në të cït
tënë monymony ke 40-60(tïŋ thura
tɔ̈ pinyë)
• Ye ɣɔl ku tïëmë kë yï cï um täu në
kɔr ca dhukic.
• Päl kë yïn yï nyin gɔɔt.

Kä tïït wut ke nyïn: Kääk aa kä cï ke thany cök ë ke loi ke agokï wuöndu juir në baŋde
Koronabairäth (KOBIT-19). Ëmɛn e yene thä de luɔi. Lɛ̈kë wuɔ̈ndu bë:
• Bïk ya tɔ̈ bɛ̈iic: Bai panduön anɔŋic kɔc cïëŋ në ɣëla baï panduönic. E kë rilic apɛi bë yïn ku
kɔc rɛ̈ɛr̈ kekë yïn bai cuökë thiääk bak we gup agɔɔt kekë raan cï ciëŋ bai ë pantöŋë kekë
wuek, acɔka lɔnë ye kek kɔc kuön anïn wälë mäth. E dhil ba rɛ̈ɛr̈ kë yï mecic kënë raan cï
ciëŋ kekë yïn në të cït tënë mïtïr 2. Na nɔŋ kë le caath wïc bï dac loi, kë yï tëu raan ŋuɛ̈ɛn̈ tɔ̈
bai kekë yï bë ë kënë loi. Raan kënë adhil bë ya ceŋ ë dulgän alath ke kum e thok ku ye
um, tɔ̈ tënë kaam mïtïr ka 2 tënë kɔc në
dhamɛn thok ebɛ̈n, ku ye gäk kë waak e ciin
alawɛ̈n të e yen röt lëu. Kɔc adhil bïk aarëër
bai në dhamɛn thok ëbɛ̈n të e yen röt lëu. Yïn
takic lɔn ye bɔ̈ɔẗ h e lööŋ kënë yen piath
apɛi në wɛ̈t cenë ya bai pandu ye cɔka
piɔl/puɔl, lakin e kuony bë bairäth cuök
lathiëi bec tënë bɛ̈i kɔc niɔp tɔ̈ wuöndu
kä.
• Gël kɔc niöp apɛi: Koronabairäth alëu bë rɛ̈ɛc̈
apɛi tënë kɔcdït ke wut cë ŋuɛ̈ɛn̈ . E kë rilic
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apɛi bë kɔc nyïn aa tïït apiɛth tënë kɔc cë ŋuɛ̈ɛn̈ , diär liɛc, ku jɔla kɔc tuany në tuɛnytuɛny
kɔ̈k. Kënë e ye minu bï cïïn/kuïn cuökë rɔm, aduök, koth ku käke thät, na lëu röt. E rɛ̈ɛr̈ në
kaamë mïtïr ke 2 tënɔŋ ë kɔc kä në thä thok ëbɛ̈n.
• Tïëŋ/kuany kä bäny: Ya kä raan tïŋ/kuany në bai nhom ëbɛ̈n raan lëu bë nyin tït në kɔc kën
bai agokï ë lööŋ kuɛny cök kä buɔthic apiɛth. Yiën keek apäm-töŋ de yith ke "Koronabairäth
(KOBIT-19) ku käk ë tïtë nyin" e piät/nuɛt. Ye lɔ thïn kenë bënyde bai.
• Ye rɛ̈ɛr̈ kë yï piɛth ku ye kony në kë lëu! Piöcë kä ye ke loi baŋde tïtë piöu/puöu. iACT alec
yïn në londun ca loi cin wuöndu muk kë puɔl. Yïn e bëny rilic. Rɛ̈ɛr̈ kä kë we puɔl ku piathkä,
mäth.
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