
 

 

Rɛ̈ɛ̈rë ke yï piɔl 
tënë thonythony 
ee mëruötë 
 

Cɔkë yï tom 

Rut ee ya dhamɛn ë thonythony (juän ë um), kë yeen ee wɛ̈t piɛth apɛi ba wäldunë 
thonythony yök ëmɛn. Yïn lëu bïï yï toom në GPdun thiin thiök, panakïm ë pial wut 
wälë ɣönë wal. 

Yeen wäl ayee gam tënë gɛrë raan cë pɛ̈i kee 6 baknhïïm. 

Yeeŋö yee tuöm yic thiɛk? 

Thonythony ee tuaany ë rot wuɔɔk apɛi. Ee kɔc looi bïk tuaany kukee thouthou looi në 
ruönic ëbɛ̈n. 

Thonythony ee tɛ̈ɛ̈cë panakïïm juëc apɛi looi tënë mïth ku tënë kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n. Yeen alëu 
bë naŋ aruök rɛc apɛi. Kë yeen, ekë thekic apɛi kubïï thonythony gël bïï mïth nɔŋ pɛ̈i 
kaa 6 agut cë run kaa 5 ku kɔc ŋuɛ̈ɛ̈n cë ruön 65 baknhom ku kɔc kɔ̈k tɔ̈ ne rɛ̈ɛ̈c ic bïï ke 
toom në wäl thonythony. 

Bïï mïth toom ee kony bë wuɔɔk kɔ̈ɔ̈c kë cë lathiɛ̈i bec tënë kɔc kɔ̈k ëyɛ. 

Kunaa wäl de COVID-19? 
Yeen wäl de COVID-19 acie yïïnë gël në thonythony! 

Naa ŋuɔɔtë ke wäl wälë kën guöp gël ic de COVID-19, alëu ba yök në yee kööl töŋë 
cëmanë wäl de thonythony. Jamë kennë GPdu naa nɔŋ gɛrë thiëcthiëëc në biäkde wäl 
kaa rou. 

Yee nɛn lëu bïn wäl thonythony yök bat cïn guöp pial në COVID-19 

Yïn lëu ba tuöm de thonythony yök yicë tök të cïn guöp pial në COVID-19. Kënë ee ye 
nyuɔɔth lɔnpiɛth yïn ku yïn acë liu në wëëŋic. 

Yïn cë lëu ba thonythony yök naa ŋuɔɔtë kë yï nɔŋ cït wälë cït ke COVID-19, wälë naa 
tuaanyë (cïtmanë atuöc). 

Wïc thön gäk? 

Jamë kennë GPdu naa nɔŋ gɛrë thiëcthiëëc në biäkde wäl thonythony. Yïn lëu ba 13 
PIAL cɔɔl në 13 43 25 84 ic ku jamë kennë dïktor. 
Thiëc dugëër naa kɔr tök. Yïn lëu ba kä juëc në biäkde wäl thonythony yök, 

ku käŋ në thuɔŋdu yic, tɛ̈ɛ̈n. 
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