Akɔ̈nydït 3, 2020
Dïŋïlïth

Koronabairäth (KOBIT-19) Rɛ̈ɛr̈ ë në Pial Bai
Jam wɛ̈të koronabairäth kekë mïth - të lëu bï anïndu rɛ̈ɛr̈ thïn kë puɔl/piɔl:
• Kuɛnyic në dhöl piɔlic lɔn ye
koronabairäth e tuany jöt lëu bë kɔc raac
wut jɔk.
• Täkë mïth nhïm bïk ke cin aawaak në
dhamɛn thok ëbɛ̈n ku nyuöthë keek kadï
(tïŋ thura). Yïn alëu ba mïth piööc bïk dit
ya ket në të cït tënë monymony ke 40-60,
agokï ya naŋ dhamɛn bäric ëke waak kï.
• Täkë mïth nhïm bïk ya rɛ̈ɛr̈ në mïtïr ke 2
ëke mecic tënɔŋ kɔc cï cɛ̈ŋ ke keek bai.

Nyuɔthë yen të ye Mïtïr ke 2 yiën thïn - e
bɛ̈r ëmääth në bɛ̈rë raan ŋuɛ̈ɛn̈ .
• Täkë mïth nhïm bïk ke nyïn cuökë gɔɔt.
• Täkë mïth nhïm bïk ya ɣɔl ku tïëm në kɔr
cïk dhukic.
• Thïëc mïth në pial dɛn, ke nhïm ku ke gup,
ku täkë ke nhïm lɔn lëu bï yïn kë riëëc
ëbɛ̈n loi ba pandu/anïndu muk kë puɔl.

Në nïn bɔ, e mahëm bë yïn ku kɔc cɛ̈ŋ bai kënë yïn raandɛ̈t cï tɔ̈ wek pan tök ë gɔɔt guöp, cɔk aa lɔnë ye kek
kɔc anïnic wälë mäth. Yïn adhil ba rɛ̈ɛr̈ në mïtïr ke 2 kë yï mecic kekë kɔc cɛ̈ŋ bai kekë yï. Kënë e ye minu bë
mïth ku kɔc ŋuɛ̈ɛn̈ kɛ̈n anïnic dhamɛn aa nɔ̈k ëke rɛ̈ɛr̈ atök bai. Thukuul ku ajuɛɛr kɔ̈k aabï ke thiök thok. Bï
loi bï pial ku ye bai tëde miɛtë piöu/piöu, cak kë ye loi aköl thok ëbɛ̈n kë nɔŋic:
! Jɔk ku thök akäldu kënë töŋ ye loi, cït yïk dit wälë lon piɛth ë tïtë puöu.
! Kët: Ket diɛt ë mïth ku kɔc dït/ŋuɛ̈ɛn̈ dɔ̈ɔl̈ . Matë diër wälë röl piɛth në diɛnduic.
! Luɛl akölköl: Kɔc ë bɛ̈i wääc alëu bïkë akölkööl rɔm. Thiëc mïth bïk akölköl luel, yic wälë thöŋë.
! Pïŋ: Thiëc mïth bïk yï piöc kë cï piööc keek në thukuliic thɛɛr. Cɔkë mïth thii kor ë kony yï në kuɛ̈n ku cɛ̈k
ë kä tɔ̈ bai. Thiëc keek në cït e käkä. Jamë, jamë, jamë kënë keek. Mïth aaye piöc në pïŋic ku mɛt ye kek
röt në matë muɔŋic.
! Riäŋ/pol/thuëëc: Ye ke cuɔth puöth bïk ya dɔl ku ye ki puöth miɛt tëdɛn bai.
! Bɛɛrkäic në pïöc kekë loiloi ë tïïtë nyin de miɛtë puöu:

Wɛ̈ɛï̈ akɛ̈nythïn apɛi.
1. Nyuöcë yï cë lanip, të lacök wälë të lanip në yï
kɔ̈u.
2. Thïök yï nyin ku kanë yï cin në yï yäc.
3. Ëmääth wɛ̈ɛï akɛ̈nythïn ku bec apɛi, täuë yï
nhom në cääthë ciɛnku lɔ nhial ku piny kë
yänydu ye lɔ nhial ku ler piny. Wɛ̈ɛï ë na 5 arët/
apɛi, täuë yï nhom në cääthë ciɛn ku lɔ nhial ku
piny kë yänydu lɔ nhial ku ler piny.
4. Ëmɛn, wɛ̈ɛï ë në wɛ̈ɛï dhɛ na 3.
5. Det të bïn rɔt yɔ̈k thïn, kë ye moth/nyic.

Deŋ lööny
1. Nyuöcë të nip lacök.Jatë yï cin nhial aliric ku kë
yï loi yï cin/yiit kë yï nyuoth deŋ kë thuat e
lööny ëmääth lɔ piny, dɛnyë yï cök wälë piny.
2. Bɛrkäic në pïööc ëmääth yen të, ye deŋ kor
yiën thïn/dhiau thïn ku të ye deŋ dït yiën thïn/
dhiau thïn.
3. Cɔkë rööl e lɔ nhial ku ler piny kë ya akut ku jɔl
dhuɔ̈k piny ëmääth bë rööl aa la "pat pat pat",
kë kääc.
4. Nyuöcë ëmääth ku det të yïn röt yɔ̈k thïn.

Nhiamdië e Yök, Guöpdië e Yök
1. Nyuöckä atök kë we ye bai. Tɛkdɛ̈t wek lëu
bakä nyuc në gölic.
2. Thiëc raan ebɛ̈n në anïnduic bë kë ye yök në ye
nhom cäk ku töŋ ye yök në guöpduic. Kän en
anyothë, "Guopdië acë lapälpiny, ku en e rɔt
yök kë ya mit puöu në nhiamdiëic."
3. Päl raan ëbɛ̈n në gölic bë të e rɔt yɔ̈k thïn në ye
nhom ku ye guöp rɔm kenë week.
4. Dɔmkäic ku wɛ̈ɛï në wëëi lik atök.

Të piɛth pandu ku anɔŋ miɛtë puöu, kë mïthku aabë piöc ku yekï puöth miɛt.
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