
 

 

 
 

 

Kë ba looi naa them yïn 

ku yök yï ke yï tuaany në COVID-19 
 
 

 

Ye nuɔu ë thëm ɣo/no kaar/wïɛc̈? 
 

Yeen Rapid Antigen Test, wälë ‘RAT’ ee thëm de 

COVID-19 ee looi baai yïtök. Yïn lëu ba kën thëm 

ɣɔɔc në thuk ke ɣɛɛc, ɣönë wɛl, ku mäkdhään ke 

ɣɔnlany. Kɔc kɔ̈k aa lëu bïk käke ke thëm de RAT yök 

abɛc tënɔŋ ɣän ke tëk ke pial Queensland, anɔŋ yïk 

kɔc nɔŋ kɛt ke gäm ku abaköök kɔr gël. 

Anɔŋ nuɔuë RAT wääc. Käke thëm aaye luui në 

nyiɛ̈ny kubë thoŋdu them wälë umdu wälë loi 

luɛɛthku. Yïn lëu ba thëm tök looi yicë/na TÖK. Yïn 

lëu ba nyuuth de tën cït të yennë thëm ë um wälë 

liɛɛth luɔɔi thïn yök në thuɔŋdu yic. 

Naa ciën aduɔt ke RAT, kë yïn lëu ba thëm de PCR 

yök. Thëm de PCR e thëm de COVID-19 wɛ̈n ye lööm 

panakïm de thëm wälë tën muök ë pial. 

Eŋu ye ot looi naa them ɣɛn ku 
naŋ tuaany? 
Naa cïï yï them në RAT ku nɔŋ tuaany, kë yïn cïï lëu 

bïï yï them në PCR ëyɛ. Athiekic apɛi ba nëtïjaadun 

de RAT nɔŋic tuaany nyuɔɔth tënë Pial Queensland. 

Kënë ee yiën këya agoku ŋic ye kɔc keedï ee kek 

nɔŋ COVID-19 ku ba maluma yök në biäkde kë ba 

looi të nɔŋ yïn COVID-19. Yïn lëu ba nëtïjadun nɔŋic 

tuaany nyuɔɔth tënë yïn ërot ku kɔc kɔ̈k në aniɛndu 

yic kë yï loi ë warɛŋë/athörë ɣɔnlain. Cɔl 134 COVID 

(13 42 68) ku thiëcë në dugëër naa kɔr kuɔɔny ba 

nëtïjadu gät piny. 

Naa ca lɔ panakïïm në thëm de PCR, kë yïn abë 

mithic yök në pundu yic kekë nëtïjaakunë thëm ku 

maluma në biäkde kë ba looi në wɛ̈t nɔŋ yïn COVID-

19. 
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Naa ye rot yök kë yï piɛth ku piɔl 
guöp/dem baai: 
Naa them yïn ku nɔŋ tuaany, kë yïn nɔŋ COVID-19. 

Kɔc juëc nɔŋ COVID-19 wɛ̈n cïï toom kaamil aabë yök 

kenë cït lik kuka lëu bïk cïtkɛn muk baai kë ke wëëŋ 

röt. 

Tɛkdɛ̈t yïn cïï lëu ba tuaany arët, wälë yïn lëu ba 

tökë röl yök, atuöc, ɣɔɔl, arɛɛm ku arɛɛm ku aɣaar 

nhom. Naa diɛɛrë, thïëc muöth wälë raan anïïn/baai 

wälë raanë wut kubë yï cɔɔl të cïï akööldun ciɛɛthë yï 

bɛ̈n. 

 

Ye rot tïŋ yï tök të nɔŋ yïn COVID-
19: 
Yïn lëu ba National Coronavirus Helpline cɔɔl në 

1800 020 080 yic (Tuany/thɛny 8 yic në dugëër) 

wälë dïktordu (GP) në wëët de yïlac/tuaany naa: 

• cïï waar rot në thökde nïn kaa 2 wäle 3, 

wälë yïn aläk kë yi tuaany 

• nɔŋ ɣäla de tuaany cë dɔm arët 

• liacë. 

 
 

       Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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Thön/maluma e kë tɔ̈ ëmɛn në Biɛlthi (pɛi thiäär/thiëër) yic 2022 

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 

 
 
 
 

 

Yeen akïïm/dïktoor alëu bë yïn gäm gɔ̈në wɛl de wäl ë 
COVID-19 naa nɔŋ COVID-19 naa ye ë kënë wäl/yïlany 
piɛth tënë yïïn. 

Tënë raan tɔ̈ kenë COVID-19, kuba nyin tïït ërot baai, yïn 

lëu: 

• ba lɔ̈ŋ ku nïn arët 

• dek pïïu ago pïïu muök guöpic 

• ba atunydun yï guöp ciaath 

• dek wal (pärcëmol ku brupen) kubë kony në 
atunydït wälë arɛɛm 

• ee dhiac kë yï dek walku në dhamɛn thok ëbɛ̈n 

• rɛ̈ɛ̈rë kë yï thiääk kenë paandu wälë mäth në 

punic wälë baŋde thocol midiya. 

E tɛ̈k piɛth naa tuaany në COVID-19 aguɔrë cïtku gät 

piny. Yïn lëu ba ë warɛŋde gɛ̈të piny kënë looi bïn të 

yïnïn thïn gät piny. Yennë warɛŋ kënë alëu bë yïn 

kony në kuënyë/jɛ̈ɛ̈më yicde tënë dïktor në tën 

tuɛɛny yïn thïn. 

 

 

 

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. Naa ciëŋë 

në wäläya de Brisbane dït ic, kë yïn lëy ba jam enë 

dïktoor në baŋde cït ke COVID-19, adiɛɛr wälë yök 

wëët. Ɣok ye jam në thuɔŋdu ku loiku dugëër. 

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

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

