WËL CÏ GӔT/ ATHÖR Ë YITH

Gël manh-dun
puɔc diëëth
tënɔŋ toŋgolo

Tuӕm toŋgolo të liac yïn e manh-dun puɔc dhiëth gël,
gɔl në köl dhiëth ye.
WËL CÏ GӔT TËNË DIÄR LIAC

■ Tuӕӕm ë toŋgolo në wiik ka 28 yene e kuer

■ Manh-du a ŋot ke bë gör ë wäl ë toŋgolo

puɔth lëu bïn manh-du gël a gut cï göl tuӕm
kë nɔŋ wiik ka dhetem

në wiik ka dhetem

■ Toŋgolo e tuany rilic ku alëu bë raan nӕk

■ Wäl a ce ɣɔc e mɛn të nɔŋ diär liac në NSW

TOŊGOLO YE KUNU?

Toŋgolo e tuany ye kɔc ɣok ku e kɔc ɣɔl
aretic. Të nɔŋ kɔc dit, ka ye tuany nyuɔth
a ye nyïn tӕ piny, të le wӕk tënë manhë këc
toom, alëu bë meth nӕk.

TӔ METH NË RIӔC-IC?

Ɣë. Mith acï lëu bï ke toom në wäl toŋgolo
agut cï bik naŋ wiik ka dhetem. Tuӕm ë wäl
toŋgolo apuɔthnë wiik ka 28 në liëc ëbën,
ba guɔp du yiëk kam ku bë dhuk të dë të
këc yïn manh-du guɔ dhiëth. Kek ka ye
guӕp gël aye manh-du gël aya agut të bïk
kek tuӕm lëu në wiik ka dhetem.

PUӔTH TUӔM?

Ɣë. Tuӕm apuӕth tënë diär liac ku meth të
cï yï toom të liac yïn. Waragak cï ke gӕt US
ku UK në wët diär liac ka 40 000 aci yök
në ke nɔŋ arɛm tëtet në kek kök të cï
toom. Ace ka rilic në liëc yic ë juäk yïc, ku
National Health ku Medical Research
Council aye luel bë diär liac ya toom të cik
kek thiӕk ke dhiëth.

YE KUNU BA LOI?

Jamë ka dïktor në akäl në wët bënë yï
toom wäl toŋgolo abac të wëu ba täu piny
të cïn thiӕk ka dhiëth.

Ka bë yi gël të nɔŋ toŋgolo a ye jäl të kek
ceŋ, ka gör bë yi ya toom në liëc yic abën
të cïn ɣet wiik ka 28.
A puӕth arët ku bë kɔc bë thiäk ke meth në
wik dhiëth ye thin bë ke toom aya në wäl
toŋgolo. Muk nhom ba mith kuk kök kë bë
ke toom ku kɔc ë mith muk ku kɔc ruäi këc
ke toom run ka 10 cï lɔ në wiik-ic ka rou ka
ke këc gɔ yök ka meth.
Yïn aya yïn alëu ba rɔt gël në guӕp-du ku
mänh-du tëne juëi lëu bë dɔm të liac yïn,
thïc diktor du në wäl juëi ku alëu bë yïk yï
në liëc yïc.

Bë yï toom abac në wäl toŋgolo ke yï liac yene kuer puӕth bï yïn
manh‑du gël gɔl köl töŋ dhiëth ye. Jamë ka diktor du akäl në wët tuӕm.
Wël juȣc kök toŋgolo aba ke yök tënë
www.health.nsw.gov.au/whoopingcough
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