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Raan cï thiääk kenë raan nɔŋ COVID-19
Awereŋ nyooth kɔc cï thiääk kenë raan tuaany në Covid-19

• Raan cï thiääk kenë raan e cï thiääk kenë
nɔŋ COVID-19 ye wuɔɔk ku atɔ̈ ke koor döm
bï COVID-19 yeen dɔm cït mɛn de raan e cï
thiääk arëët kenë yeen.

• ceŋ alanh ye thok ku wum kum ɣön töŋë cït
mɛn de raan dɛ̈t

•

• lɔ të de luɔi na tɔ̈ ke ye kë tueeŋ enɔŋ të
luui yïn thïn.

Dhɔ̈l kerou aa tɔ̈ ba nyic na ye raan cï thiääk
wenë raan tuaany në Covid-19:
• Ajuiɛɛr de Kä ke Pial e Guɔ̈p de Niiu
Thawuth Welith (NSW Health) abï yïïn tuɔ̈c
wɛ̈t në wël cï gɔ̈t telepuun ka në jam në
telepuun
• Yïn cï ɣän tɔ̈ kɔc cï Covid-19 keek dɔm thïn
ku ɣän yenë kɔc ke nhïïm kut thïn nɔŋ kä
diir kɔc në tän tuaany thïn tïŋ ku yïn e cï
tɔ̈ të töŋ de ɣän e cï raan thiääk kenë raan
tuaany në kaam cï gät piny.

• Kɔc kedhia cï thiääk kenë raan tuaany awïc bï
keek them ku bï keek week thook peei të cïn
gääu.
• Yen ye awereŋ nyooth wël kän acï waaric në
thook juëc ke kɔmiönitïï, tïŋ kä cï gɔ̈t cï keek
waar yiic në thook kɔ̈k.

Wiɛ̈c ba rɔt mɛc wei ku bï ɣɛɛn
them?
E yeen. Raan ebɛ̈n cï thiääk kenë raan tuaany abï
dhiil them ku bï cɔk tɔ̈ ke mec kenë kɔc kɔ̈k agut
të bï athëm ye nyuɔɔth ke cïn tuaany.
Luɔ̈ië në wël ye Ajuiɛɛr de Kä ke Pial e Guɔ̈p de
Niiu Thawuth Welith (NSW Health) lɛ̈k kɔc në kë
bï looi.
Na yï tɔ̈ të e tɔ̈ raan e cï thiääk kenë raan
tuaany në nïn këc nïn ke 4 waan cï wan:
• cɔk rɔt them në COVID-19 tɔ̈ të thiää arëët
kenë të yenë kɔc them thin, ku cɔk rɔt mec
wenë kɔc kɔ̈k.
• loi athëm dɛ̈t de COVID-19 në aköl de 5 të
e cïn tɔ̈ yïn të tɔ̈ raan e cï thiääk kenë raan
tuaany
• yïn lëu ba mec wei de rɔt enɔŋ kɔc kɔ̈k puɔ̈l të
cï athëm cï luɔ̈i yïïn bɛ̈n ke cïn tuaany nyooth
enɔŋ athëmduɔ̈ɔ̈n tueeŋ- ku döt:

• duk paandu wan eke na ye kërilic, ka ye
riadha loi aɣeer

• ye daai në COVID-19 symptoms (kä nyooth
Covid-19) ku cɔk rɔt them në guɔ̈ɔ̈t thaa tɔ̈ na
cï nyooth tuaany tuɔ̈l në yïguɔ̈p. Yïn bï rɔt dhiil
mɛc wei enɔŋ kɔc kɔ̈k agut të bï yïn kë nyooth
een mɛn ke tuaany liu yök.
Na yïn tɔ̈ të de raan e cï thiääk kenë raan
tuaany të e tɔ̈ raan tuaany në nïn ke 4 ka nïn
juëc wään cï lɔ:
• cɔk rɔt them në COVID-19 tɔ̈ të thiää arëët
kenë të yenë kɔc them thin, ku cɔk rɔt mec
wenë kɔc kɔ̈k
• rɛ̈ɛ̈rë tëduɔ̈ɔ̈n ye yïn rɔt cɔk mec wenë kɔc kɔ̈k
agut të bï yïn athëm nyooth een mɛn ke yïn
cïn tuaany
• ye daai në COVID-19 symptoms (kä nyooth
Covid-19) ku cɔk rɔt them në guɔ̈ɔ̈t thaa tɔ̈ na
cï nyooth tuaany tuɔ̈l në yïguɔ̈p. Yïn bï rɔt dhiil
mɛc wei enɔŋ kɔc kɔ̈k agut të bï yïn kë nyooth
een mɛn ke tuaany liu yök.
Döt: Yïn cïï paandu bï dhiil waan bï yïïn lɔ toom
në bakthin de COVID-19 ke yïn tɔ̈ të cenë yïïn
mɛc wei në kɔc yiic. Ku ye lantöŋtɛ̈I cïn athëm
nyooth een mɛn ke yïn cïï tuaany, ke yïn lëu ba lɔ
të bï yiin toom thïn në bakthin de Covid-19.

Yeŋö yenë luɛl de bï raan cɔk mec
kenë kɔc kɔ̈k?
Mec wei de raan e ba dhiil tɔ̈ paandu ka të ceŋ,
ku ba rëër ke yïn mec enɔŋ kɔc kɔ̈k në thaa thok
ebɛ̈n. Yïn cïï lëu ba jäl paandu ka të ceŋ, eke na
ba akïm tïŋ (agut athëm de COVID-19), ka të nɔŋ
en kërilic cï tuɔ̈l. Yïn cïï kɔc kɔ̈k bï dhiil puɔ̈l bïkë lɔ
paandu ka të ceŋ eke të ye kek kɔc eke rɛ̈ɛ̈r kenë
yïïn wën thɛɛr të tɔ̈ yïn thïn, ka lekkë enɔŋ yïïn në
wɛ̈t de kä ke akïm ka të nɔŋ en kërilic cï tuɔ̈l.
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Bï raan mɛc wei enɔŋ kɔc awääc kenë bï raan
yɔ̈ɔ̈k bï dhiil rëër baai. Të cenë yïïn week, yïn
cïe ye puɔ̈l ba jäl ɣööt ba riadha lɔ looi aɣeer, lɔ
ɣööc thuuk, lɔ të de luɔi ka të de piöc. Kɔc kɔ̈k ke
paandu aa cïe keek wïc bï keek week peei në ye
kaam känic.

Na ca bɛ̈n ke yï tuaany arëët ku tɔ̈ ke ye rɔ̈l
(kërilic) wïc akïm, ke yï yuɔ̈pë Abac Arak Diäk
(000). Lɛ̈kkë kɔc ke ambulanh (riän ye kɔc tuaany
ɣäth paan akïm) mɛn ke yïn e cï thiääk wenë
raan nɔŋ COVID -19.

Kuen Wël ke Ajuiɛɛr de Kä ke Pial e Guɔ̈p de Niiu
Thawuth Welith Nyuth Kɔc kë bï Looi në Biäk bï
Raan Rɔt Mɛc Wei enɔŋ Kɔc Kɔ̈k (NSW Health SelfIsolation Guideline) ba wël kɔ̈k ke lëk yök thïn.

Ku yök ɣɛɛn ke ɣɛn e cï thiääk
wɔnë raan tuaany në Covid-19 ku
ɣɛn tɔ̈ cïï tɔ̈ baai?

Tiɛ̈ɛ̈t nyin në kä nyooth tuaany?
Kɔc kedhia cï thiääk kenë raan tuaany aa bï nyïn
dhiil tïït në kä nyooth tuaany (symptoms) në
kë cït nïn ke 14 biɔth kaam e cï yïn tɔ̈ të raan e
cï thiää kenë raan tuaany. Kä nyooth tuaany bï
keek tïŋ aa nɔŋ yiic yïï:
• alɛ̈th e guɔ̈p, ka ye alɛ̈th e guɔ̈p e tɔ̈ thɛɛr
(guɔ̈p piäc wakɔ̈u, yuiir de lɛth e guɔ̈p)
• ɣɔɔl
• röl bec
• wëëi rilic (bï wëëi yic riɛl)
• wum kuëër në juäi
• miɛ̈th bïlïc raan thok
• ŋör ye raan käŋ ŋöör liu
• arɛɛm de rïŋ ke guɔ̈p
Kä kɔ̈k cï keek lueel ye COVID-19 nyuɔɔth aa nɔŋ
yiic yïï dhäär, wum cï thiɔ̈ɔ̈k arëët (wum piɛɛc),
arɛɛm de kɛm ke yom, arɛɛm de nhom, yäny
wat, bï raan wïc cït ke bï ŋɔk/ŋök, bï raan piɔ̈u
ciɛ̈n cäm, arɛɛm de pɛɛm kucë kë e ye bɛ̈i ku
tuaany de nyin- bï nyin bɛ̈n ke thith.

Yeŋö luɔɔi na tul kä ye tuaany
nyuɔɔth enɔŋ ɣɛɛn?
Na cï kä nyooth tuaany (symptoms) tuɔ̈l enɔŋ yïïn
ke yï cɔk rɔt them të cïn gääu. Yïn cïï bï dhiil cath
në riëth ye jäŋ jɔt, tɛkthï ka riëth ye keek rɔm
kenë kɔc kɔ̈k. Ceŋ alanh ye thoŋdu ku wumdu
kum në thaa thok ebɛ̈n, ku të cïn gääu lɛ̈kkë
kɔc mɛn ke yïn e cï thiääk wenë raan tuaany në
Covid-19. Në kë cïe dac tuɔ̈l, na cïï lëu ba lɔ të
yenë kɔc them thïn ke yïn lëu ba Paan Akïm de
Akuma (Public Health Unit) thiääk kenë të ceŋ tɔ̈
1300 066 055 ku abï yïïn lɛ̈k kë ba looi në dhöl bï
yïïn them.

Na cïï tɔ̈ baai të wën yök yïn een ke yïn cï e thiääk
wenë raan tuaany në Covid-19, ke yïn bï dhiil
them të cïn gääu ku ba rïc të ceŋ ba rɔt mɛc wei
enɔŋ kɔc kɔ̈k.
Na lëu een, ke yïn bï kaam bï yïn tɔ̈ tëduɔ̈ɔ̈n ye
yïn mɛc wenë kɔc kɔ̈k dhiil thöl të rëër yïn thïn
emɛnë. Yeen alëu bï lokonda (ɣön de kamaan
ye riɔpic në kɔc ciëŋ thïn) ka ɣön de kamaan tɔ̈
ariömde piiny), ka tëdɛ̈t de rëër, na tɔ̈ ke ye të bï
yïn rëër thïn apiath ke cïn kërɛɛc bï yök thïn ku
ba tɔ̈ yïtök ke yï mec wenë kɔc kedhia ke yïn tit
kë bï yök në thëmduic
Na rɛ̈ɛ̈rë emɛnë në rëër cekic thök ke athëmdu
ŋot ke këc bɛ̈n, ka cï yïïn thiëëc raan nɔŋ të rëër
yïn thïn ka në bäny mace een, ba jäl tëduɔ̈ɔ̈n rëër
yïn thïn, ke Ajuiɛɛr de Kä ke Pial e Guɔ̈p de Niiu
Thawuth Welith (NSW Health) abï yïïn kuɔny. Në
kaam tul ë kä loi thook peei arëët, yïn lëu bï yïïn
puɔ̈l ba lɔ rëër baai bï yïn cɔk mec wenë kɔc kɔ̈k
ku bï yïn ke ye kaamë lɔ thöl thïn. Cɔl Paan Akïm
de Kä ke Pial e Guɔ̈p de Akuma Public Health
Unit thiääk ke të rëër yïn thïn tɔ̈ 1300 066 055 bï
kony në ye kënë yic.

Yeŋö ku na ɣɛn e tɔ̈ të enɔŋic raan
tuaany në COVID-19 ku ɣɛn këcë
thiëëc në ye wɛ̈t kän?
Na nyic ke yïn e cï tɔ̈ të e cenë ye lueel ke raan
tuaany në COVID-19 e cï tɔ̈ thïn, ku NSW Health
akëc yïïn thiëëc, ke yï tïŋ ɣän ke kɔc cï piac dɔm
COVID-19 piŋ wɛ̈t cï lɛ̈k yïïn në kë ba looi.
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