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Të ɣɛ̈ɛẗ koronabairäth në wuönduönic/wuönduic

Na ɣɛ̈ɛẗ koronabairäth në wuönduönic/wuönduic, kë kä ye loi alëu bïk naŋ rïäŋ dït. Koronabairäth e dac
lathiëi piny arɛ̈t ku ë liɛpläŋ. Alëu bï naŋ nïn 1 agut cë nïn 14 tënë raan cë wuɔɔk në koronabairäth bë cït
ke wuɔɔk nyuɔth (ɣɔl cë köök, atuöc, tɛ̈më wëëï mith, aɣarnhom, dɛ̈k ë guöp, ku jɔla tök dë rïŋ). Në ye
dhamɛn kënë, raan cë wuɔɔk alëu bë bairäth cɔkë ɣok kɔc kɔ̈k ku käŋ kɔ̈th cït yïk warɛk, tim cë rïäk,
macɔ̈ma, wëëth/gïrïc, adiit ku jɔla kɔ̈k.
Na tuany bai panduɔ̈n/pandu:
Kɔc aaye ke jääm bïk arɛ̈ɛr̈ në bɛ̈ikɛnic apɛi të e yen röt lëu. Kuany raan tök wälë kɔc karou anïnduönic/
anïnduic bïk aalööm në tim ë thät, pïu, cäm, ku jɔla kɔ̈k lajik. Kääk acë lëu bïk raan cë ŋuɛ̈ɛn̈ wälë tïŋ liac
de kɔc anïnic. Ë kɔckä aapiɛth bïkï ya döŋ bai.
ya ɣɔl ku tïïm kï ë ke cë ke kar dhuök në
ke thook ku ke uum.
! Raan ëbɛ̈n anïnic adhil bë ye cin aa waak
ku jɔla kä ye kɔc ke colë luɔi.
! Raan ëbɛ̈n anïnic adhil bë ye nyïn, um,
thok ku nyin cuökë gɔɔt.
! Na tɔ̈ balomaa thïn, ka dhil bë kɔc anïn
piɔl guup ke ya ceŋ të kony raan tuany në
anïnic ku cuɛtë ke wei ëtëtöŋë batë kuny.
Tïtë nyin apiɛth kë yï cë gɔɔt yï nyin wälë
kɔ̈k të ceŋ yïn balomaa.

! Na nɔŋ raan dë wut nɔŋ cït e nyuɔth

tënë yen, kë thɛmkä bï wëŋ etök ë cï
rɛ̈ɛr̈ ke kɔc kɔ̈k anïnic akɛ̈nythïn ɣöt të e
yen röt lëu. Kɔc tuany ku jɔla kɔc anïn
kɔ̈k aacë lëu bïk agɛn ya röm, käke thät,
aduuk, matänɛt wälë kä kɔ̈k.
Koronabairäth e röt wuɔɔk apɛi.
! Raan dë bäï/anïn tuany acï lëu bë jääl bai
të cie yenë dïktor yen le tïŋ.
! Na tɔ̈, kë kɔc ke anïn kedhiɛ aaceŋ
kanyde um, alath, wälë bon në ke thook
ku uum. Kɔc anïn kedhiɛ aalëu bïk dhilë

Yïn alëu ba jääl bai të käkë kadiäk röt löï:
1. Yïn akën naŋ atuöc në thää yic ka 72 (kë yen anïn kadiäk ë roŋroŋ kë cën ätuöc kuka cën wɛl atuöc
dhuɔ̈k piny cï dek) KU
2. Cït kɔ̈k aacë röt cök (kä cït, ɣɔldu wälë tɛ̈më wëëï mith aacë röt cök) KU
3. Kä cït nïn ke 7 aacë tɛ̈ɛk̈ mënë jɔk cït kun tueŋ.
Cë lɔ bec në wutic:
Tënë kɔc cï kuany në anïnic ë ke lɔ wut ku ka dhuk bäï, kë yïn buɔthë lööŋë mahëm kuɛny cök kä:
! Ye tɔ̈ në mïtïr ke 2 kë yï mecic kekë

kɔc tɔ̈ wut. Tënë tënë pïu wälë thɛ̈ɛp̈ ic
tënë dɔmë cuïn, ye rɛ̈ɛr̈ kë yï nɔŋ mïtïr
ke 2 kë yï mecic kekë kɔc kɔ̈k tït në
ëyɛ.
! Kum yï thok ku yï um në kany, alath,
wälë bon. Kënë akën rëër kë yï
mecic kekë kɔc kɔ̈k në mïtïr ke 2
waar. Yïn adhil ba muök thïn ba
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gɔ̈ɔẗ ë guöp cuök ë loi në dhamɛn
cïtë känic.
Ɣalë ku tiëmë në kɔrdun ca dhukic.
Ye cöl kë yï loi muöth yenë cin-täu-në
në pɛmic kë ce dɔ̈më cin, cïën ku pätë
yic.
Të nɔŋ en gɛrë cït ye yök. Rɛ̈ɛr̈ ë bäï.
Waak yï cïn ëtëtöŋë të dhuuk yïn
bai kë yï kën raandɛ̈t gɔɔt wälë dɛ̈t
pei bai pandu/panduön. Të bɛ̈i yïn
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këdɛ̈ bai pandu/panduön tëdɛ̈ kë wɛ̈n
lëu bï bï waak wälë ke wɛ̈ɛc̈ piny, kë yïn
löï ëkɛi.
! Matë yï cin në käk yiai ye ke loi
wutic aci mɛ̈t nyuɔth. Në ɣän kɔ̈kic

në thää aköl kɔ̈kic, kɔc aaye ket në din
de mɛ̈t ke loi awuɔu wälë gut kï thoom.
Kënë e lɔn nɔŋ kɔc wut cak cɔkë cë tɔ̈
ɣok kë ɣo thiökic në röt.

Të ye Mïtïr ka 2 Yiën Thïn:
! Amɛ̈tnhom atëk de bɛ̈rë guöp akaja ce ŋuɛ̈ɛn̈ atɔ̈ në kaamë mïtïr
1.5 agut cë mïtïr ke 2.
! Cuɔt yï köök ror në yï guöp. Jit piny ë ca golic ë nɔŋic bɛ̈rë
̈ ë kaam e ya äräk 3 në
kɔ̈ɔk̈ kun ca cuɔt wei në yï guöp. Thɔ̈ɔŋ
̈ du. Kënë aaye thëmïc kë ye mïtïr ke 2.
bërë kɔ̈ɔŋ
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