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Kuɛɛr kɔ̈k yennë ke nyïn tïït në tuany ye 
cɔlë coronavirus  
Some ways to reduce your risk of coronavirus 

 WAK yïcin në nyindhiɛ në thaabuun ku pïu kuɛ̈ɛ̈r, në 
mocmooc kee 20 (20 seconds).    

 

 Na kënnë yï nyin, yï wum wennë yï thok jak, ke yï bɛrë 
yïcin wak.  

 

 KUM yï wum ka yï thok në tissue të ɣɔɔl yïn wennë të 
tïïm yïn ku tääuë tissue kënnë në ɣän yennëke kärac 
cuat thïn ku wak yïcin. Na cïn tissue, ke yï ɣaalë 
wennë tiɛ̈më në baŋ nhial de ciinduɔ̈n de alath tɔ̈ në yï 
kɔɔr.   

 

 TƐ̈Ɛ̈K ë rɔt bei paanduɔ̈n të ye yïn rɔt yök ke yï cï tu-
aany. Na dek wal ëka kɔɔr ba keek cɔk tɔ̈ ëke juëc 
baai.   

 

 Kɔn GP du YUƆ̈P të kɔɔr yïn töök de akïïm. Abï kë lëk 
yïn ëkë ba looi.  

 

 LƆR TUEŊ wennë ciɛɛŋ ë piälë guɔ̈p: ye pol apiɛth, 
dek pïu, tääcë apiɛth, ba kɔc kɔ̈k ya theek.  

 

 DUƆ̈KKË RÖTH YE THIËËC NË WECIN (Tïŋ kuɛɛr 
kɔ̈k lëu bïn ke ye lueel ye kudual)  

Tïŋ apäm kënnë kɔ̈u ciɛ̈ɛ̈n ago wël juëc kɔ̈k yök 

Yeeŋö ye cɔlë coronavirus? Kënnë aye cɔɔl ëyadëŋ ke ye COVID—19 
What is coronavirus? 
 

Coronavirus ee kɔc ku läi cɔk tuaany. Coronavirus kɔ̈k alë bïkkë tuɛnytuɛɛny kɔ̈k thiääk kennë 
common cold ya bɛ̈i ënɔŋ kɔc ku jɔl ya tuɛnytuɛɛny kɔ̈k riliic cïï mɛn de Severe Acute Respira-
tory Syndrome (SARS) ku Middle East Respiratory Syndrome (MERS). 
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Ways to reduce your risk of Coronavirus
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Ye coronavirus thiäi piny wudë? How is coronavirus spread?  
 

Coronavirus aye thiäi piny në ɣän yennëke thiääk kennë kɔc tuaany; Në thɛɛ juëc, ëkee ya jam 
yennë jam ke kɔc ɣoi ke nyïn. Ë virus kënnë acïï lëu bï ya yöt në kɛɛm ke ɣööt wennë bï jɔt në 
aliiric në kaam bääric.  
 

Yeeŋö yennë cɔlë “thiääk kennë kɔc kɔ̈k”? What is close contact? 
 

Thiääk kennë kɔc kɔ̈k ee rɔt looi të cï yïn rëër kennë raandët në miniit kee 15 (15 minutes) ke 
kɔc ɣoi ke nyïn wennë bï kɔc thiääk kennë raan tuaany ë coronavirus në thɛɛ keerou ka thɛɛ 
juëc. 
 

Thiääk kennë raandët ee ya kä cïï mɛn de bï raan yök në töŋ de ke käkë: 

• Rëër paan tök wedhiɛ 

• Thiääk kennë pïu ke raan nɔŋ coronavirus të tïïm keek wennë bïkkë ɣɔɔl 

• Raan cïï yïn rëër wennë yen ɣön tök në thɛɛ keerou wennë thɛɛ juëc  

Yee kä yïndë keek ye Coronavirus nyuɔɔth? What are the symptoms of coro-
navirus? 
 

Kɔc juëc cï Coronavirus yök aye mam në tuɛnytuɛɛny niɔp. Na yïn ya, ke kɔc cï dhiɔp ku kɔc kɔ̈k 
nɔŋ tuɛnytuɛny kɔ̈k thɛɛr alëu bïkkë dac ya naŋ tuɛnytuɛɛny kɔ̈k riliic.  
 

Käjuëc ye Coronavirus nyuɔɔth aye kä cïï mɛn de:  

• Alɛ̈ɛ̈th (atuɔ̈c) 

• Bï wëëi yic riɛl cï mɛn de ba ciɛ̈n wëëi 

• Ɣɔɔl 

• Ɣäntöök ke aliɛ̈k (röl)  

• Dhäär 
 

Na ca nyooth de töŋ de kee tuɛnytuɛɛny kë yök, ke ka lëu bï ya Coronavirus wennë bï ya kë 
tuɛnytuɛɛny kɔ̈k piɔlic.  

Yuɔ̈pë AKÏM THIÄÄK kennë yïn, ago kë yïn ya kuɔny në luɛɛl mɛn kɔɔr yïn bï thëm de Corona-
virus luɔ̈ï yïn. Ëkënnë alëu bï ya thëm de wum wennë röl. 
 

Na kɔɔr bï thëm luɔ̈i yïn, ke ka bï ya looi panakïm wennë bïï akïïm ya lueel mɛn bï yïn lɔ 
panakïm dïït de Bendigo tɔ̈ në Stewart Street në kaam de thaa 09:30 AM agut 6PM.  

Na cï raan de paanduɔ̈n tuaany arëët, ke yï dɔc lɔ ënɔŋ akutnhom de kuɔny thiɔ̈kic në kë rilic cï 
tuɔ̈l de akïm jɔ̈t tɔ̈ në Drought Street.  
 

Na kɛ̈nnë kee wël käkë deet, ke yï guik raan ë jam në thoŋë lïŋëlïth ago yï ya kuɔny. 
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