
 

 

Dinka (Thuɔŋjäŋ) 
 

 

 

Tïïtë nyin de tuaany 

de COVID-19 
 
 
 
 

Kɔc juëc aalëu bïk COVID-19 nyiɛc looi baai. Kɔc 
kɔ̈k aalëu bïkï tuaany arët në COVID-19.  Naa nɔŋ 
COVID-19 kë yïn lëu ba GP du cɔɔl wälë National 
Coronavirus Helpline 1800 020 080 naa: 

• nɔŋ ruön 65 la tueŋ 
• liac 
• nɔŋ riäi 
• nɔŋ kä riliic ke pial (tuɛɛnytuɛɛny) tɔ̈ 

kenë keek, cïtmanë tuaanyde piöu, 
däkät wälë maguere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yïn lëu ba National Coronavirus Helpline cɔɔl 
në 1800 020 080 yic në gɛrë/gunë 
dhamɛn/thä në aköl yic 

wälë wakɔ̈u. Tuany/thɛny 8 yic në dugëër. 

Raan tɔ̈ tën nïmïra de kuɔɔny cök abë yï lɛ̈k nuɔu 
ë tïïtë nyin në pial de COVID tënë yïïn, në të cït 
të tɔ̈ cïtku thïn ku ɣälaa ke tuaany/pial kɔ̈k. 

1. Dem/pial baai 
Cïtku aakor ku yïn lëu ba rot tïŋ baai yïn ërot. 

2. Tïïtë nyin de tuaany baai tënë dïktor 
Yïn piath apɛi kuba rɛ̈ɛ̈r baai, ku yeen në wɛ̈të cïtku 
wälë ɣälaa ke pial/tuaany kɔ̈k GP abë yï ya tïŋ në 
pun yic. Abë wïc ba keek cɔɔl aguɔrë yök ë pun looi 
wälë cɔ̈të bïdïyo. 

Abïï dïktor takic naa wiɛ̈cë në yïlaac ke 
COVID-19. 

3. Tïïtë nyin de tuaany baai tënë panakïïm 
Cinë (adɛn) ë kɔc kor abë wïc bïnë nyin tïït në pun 
yic në raan lui paanakïm. Pialë Queensland abë 
yïn caal ciëën në thää kaa 24 iic ago ë kënë guiir. 
Aalëu bïk yïn tuöc wëët ago kony në ciɛɛth ë cïtku 
wälë yïlac. 

4. Lɔɔr paanakïïm 
Naa nɔŋ cït riliic kë yïn abïï yɔ̈ɔ̈k/lɛ̈k ba lɔ 
paanakïïm. National Coronavirus Helpline abë 
yïn rek kenë riän yennë kɔc tuaany jɔt në 000 
yic. 

Cɔl riän yennë kɔc tuaany jɔt në 000 yic ëmantöŋë, 

naa: 

• cïï ye lëu ba wëëi apiɛth, ëcɔk aa lɔnë ciɛth yïn 
ke yï yuil/wil ɣöt 

• nɔŋ arɛɛmë piöu wɛ̈n gääu në dïgiik kaa 10 
• ɣɔɔlë riɛm 
• rot yök kë yï yuïc/wuïc nhom wälë 

pialënhom (yïn lëu ba wïïk/lööny wälë 
thɔ̈ɔ̈kë) 

• cï ye nyinë tïït në rotdu.
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Tënë gɛrë raan tɔ̈ kenë COVID-19, 
athiekic apɛi ba dïktor (GP) cɔɔl wälë 
nïmïrade kuɔɔny naa jɔ̈kë ba yök kë yï 
riääk apɛi aguɛrë yök kenë yïlany de 
pial. 
Kuatë raan ëbɛ̈n alëu bë kuɔɔny 
yɔ̈ɔ̈p/kɔɔr naa cë cïtkɛn ger röt në thök ë 
nïn kee 2–3 wälë yïn atuaany arët. 
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Dinka (Thuɔŋjäŋ) 
 
 
 
 

 

Lɛ̈k raan tɔ̈ në pun cök lɔn tuɛɛny yïn në COVID-19. 
Thiëc dugëër naa kɔr tök. 

Gɛrë raan alëu kubë riän yennë kɔc tuaany jɔt 
cɔɔl/yuöp. Ee kë ye looi abɛc kë ciën wëu cuat 
piny thïn Queensland. Cɔ̈t de riän yennë kɔc 
tuaany jɔt alëu kubë pïrdu kony. 

Naa kɔr ba rëër paanakïïm kuba dɛm (guöp pial) 
thïn në COVID-19, kë raan alëu bë nyin tïït në 
paandu baai. Yïn lëu ba muöth thiëëc, raan ruäi 
kenë yïïn wälë raan ë wut/baai ca gam në 
piändu yic kubë nyin tïït në mïthku. 

Wal/yïlaac ke COVID-19 

Wal/yïlaac ke COVID-19 aa tɔ̈ tënë kɔc tɔ̈ në 
rɛ̈ɛ̈c/riäŋ dït de tuaany ic apɛi. Wal aa ye tak 
wälë kamthuul lëu ba keek liek. Wal aa yeke 
gam në dhërip ic në yï kök naa yɔ̈kë kenë 
kuɔɔny/muöök paanakïm. 

Yeen akïïm/dïktoor alëu bë yïn gäm gɔ̈në wɛl de 
wäl ë COVID-19 naa nɔŋ COVID-19 ku naa ye ë 
kënë wäl/yïlany piɛth tënë yïïn. Yïn lëu ba ribaa 
yök tënɔŋë wal/yïlaac kä naa nɔŋ ɣäla de pial 
rilic apɛi wälë nɔŋ run kaa/kee 70 wälë lee tueŋ. 

Yïn wïc/kɔr kuba yïlac/wal jɔɔk në nïn iic kee 
dhïc de thëm cennë/cïnë yïn yök ke yï nɔŋ 
COVID-19 wälë cït/kït juak röt. 

Kuba wal yök, kë yïn wïc: 

• RAT cë dɔm wälë nëtïja de thëm ë PCR 

• Agɔ̈t ë wal tënɔŋ GP du kubë gam tëdun ë 
wal 

• kuba tëde wal wɛ̈n nɔŋ wal ke COVID-19 
yök. 

 

Të yökë kuɔɔny thïn 

Naa wïɛ̈cë në kuɔɔny bïn cïtku/kïtku muk/cök 
, wälë lëu ba nhiaar bïï yï wɛ̈ɛ̈t në baŋde tïïtë 
nyin de tuaany de COVID-19, cɔl National 
Coronavirus Helpline në 1800 020 080 yic. 
Tuany/thɛny 8 yic në dugëër. Yïn lëu ba tïït 
në dëgiika lik kubï yi rɛk. Yïn tiɛ̈ɛ̈të, yïn aabïï 
tïŋ në thökde yic. 

Naa wïc ba jam kenë dïktor, kë yï cɔl 13 PIAL 
13 43 25 84  ku tuany 1 yic në wëët de pial në 
baŋde COVID-19. 

Në kuɔɔny ë gɔ̈të piny de thëm de RAT nɔŋ 
tuaany, kɔ̈ŋ de wäl ë guöp gëlic, thëm, wälë 
thön/maluma në biäkde COVID-19 cɔl 134 
COVID 13 42 68. 

Naa lëu ba kuɔny kɔɔr kuba kuïn yök, wälë ku kä ye 
ke gam kɔ̈k, kë yïn lëu ba Nïmïra de Wut/Baai ë 
Konyde Dem cɔɔlic në 1800 173 349 yic. 

Naa diɛɛrë, ye yök kë rilic apɛi ba lapiny ke ye, yïn 
lëu ba Rëk de Ciɛɛŋmatnhom cɔɔl në 1300 079 020 
yic ku jamë kenë raan në thuɔŋdu. 

Në baŋde kën ee rot tɛɛm, yee dhiac kë yï cɔl riän 
yennë kɔc tuaany jɔt në 000 yic. 

 
 

Ee ya abɛc kuba thiëc në 
dugëër të cɔɔl yïn käkä.

 

 

 

 
Page 2 of 2 

 

 

 

Stay informed at www.health.qld.gov.au 

 SC
2

2
0

0
0

8
1 

O
ct

 2
02

2 
 

   Thön/maluma e kë tɔ̈ ëmɛn në Biɛlthi (pɛi thiäär/thiëër) yic 2022 

 

https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

