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 14 Bildït 2020 
 

 Ciɛŋë mäth/kany panakïm 

 
Mäth de um/thok/nyin alëu bë kony bë lathiëi piny de Koronabairäth (KOBIT-19) cɔla käc, kuke ya 
ɣän wɛ̈n ril yenic bï kɔc ke yic ya mɛc wei në mïtïr ke 1.5.  Kä cïtë ɣänkä anɔŋic: 

• ɣän thiɛŋ̈ në kɔc 

• ɣön ciëŋ kɔc juëc thïn  

• në riän piiny yic ka gätär. 

Yïn lëu/dhil ba ya ceŋ ë mäth Queensland të:  

• luɛŋ̈/le yïn panakïm  
• nëm yïn ɣän cieŋ kɔc cë dhiɔp kek tɔ̈ në të cïnë ciäth kuum thïnic  
• nem yïn käke nyuuc ë kɔc cë duany/rïäï tɔ̈ në të cïnë ke ciäth kuum thïnic  
• cï dïktordu yï yɔ̈ɔ̈k/lɛ̈k  
• themë yïn në KOBIT-19.  

Apiɛth/thiekic apɛi ba ya col ke yï wak yï cin ku ye rëër ke yï mecic ke kɔc në akäthdït kerou.Them 
ba yï yic cï/cuɔ̈kë paat kënë raandɛ̈t, ba cï cïm ka/wälë muɔ̈th kɔc kɔ̈k.    

Dhöl cït të yennë mäth ciɛŋ thïn 
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1. Wak yï ciin ne athabun ku pïu wälë/ka këde wɛk̈ë cin kë yï kën guɔ tɛ̈u në mäth. 
2. Muk mäth në ciinkenkä/abilkenkä wälë rukdenë/cɔ̈nydenë, ku duötë mäth në yï nhom wälë 

täuë cɔ̈c në yïthku thär/cök.  
3. Dhilë luɔi bë mäth yï kum thok ku yï um ëbɛ̈n. Dhilë luɔi bë cïën bɛŋ̈/ɣär tɔ̈ në kaamë yï nyin 

ku jɔla mäth. Na ye mäth amälia yen tɔ̈ kënë yïn, kë yï tuany/thɛny ŋuëk de um thïäk kenë yï 
um.   

Dunë/dukë yï nyin, um, wälë/ka thok wälë/ka lɔŋtueŋ ë mäth kë cieŋ ee gɔɔt. Të thɔ̈l yïn ciɛŋ de 
mäth, kë cuatë në në kën anyuɔnic. Na lëu rɔt, kë yï cuatë mäthdu në bɛk cï nuet thokic. Wak/lɔk yï 
ciin ëtëtöŋ cïn mäth cuat në kën anyuɔnic. 

Nuɔuë mäth de um/thok/nyin cï gam ka käke kum de um kɔ̈k.  

Mäthde um/thok/nyin piɛth e mäth de amälia ye loi naa-tök – alëu ba keekë käkä ɣɔɔc në ɣän ke 
ɣɛɛc ë wɛl. Na cï mäth de amäliya yök, kë gɛrë/gunë warɛk ka alath alëu bï piath bï loi. Alɛẗh piɛth 
ye ke loi ëke mäth lui adik/apiɛth Aayeke loi në kä cït abër ke 3. Na guɔtë/dhiacë kë yï kën alɛnhë 
mäth yök, mandil ka kë ye dɛrë kɔc yïëth alëu bï kony, e ba um/thok ya lëu në kum apiɛth. 

Loi alɛnhdunë mäth 

Yïn lëu ba alɛnhdunë mäth loi. Löm Use the Käke kuɔny Akuma de Athurelya (PDF) na wïc/kɔr/gör 
ba dhöl piɛth yen ke mäthë um/thök/nyin luɔi thïn ŋic/nyic. 

Wɛk̈ alɛnhë mäthde kumë um/thok ee waak. 

Mäth alɛẗh adhil bï ke ya lɔɔk të cïnë ye cieŋ. 

Aalëu bï ke lɔɔk në makana yen alɛ̈th lɔɔk thïnic kek alɛẗh kɔ̈k, ka/wälë lɔɔk në kɔc cin në athabun ku 
pïu piɛth mor thook cï ke thɔ̈ɔ̈ŋ kɔ̈th tënë alath. Kɔ̈r mäth alath bë riɛl/thiaaŋ në kë yen alɛ̈th kɔ̈r thïn 
wälë ne të nɔŋ aliir (në yuën)abil alɛ̈th kɔ̈u) kë kɛ̈në guɔ cieŋ. 

Wak yï cin në athabun ku pïu wälë këde wɛ̈kë cin të/bat cïn mäthë um/thok gɔɔt/dɔm.  

Ye dhamɛn yiëndï yïn mäthdunë um geer/waar 

Yïn cï lëu ba mäth amälia bɛ nyɔkë/dhukë ciëŋ. 

Yïn alëu ba mäth alɛ̈th lɔɔk ku nyɔkë ciëŋ. Eeya wɛẗ piɛth ba naŋ rou, aguɔrë ya naŋ töŋ tɔ̈ kë 
lacar/layuic ë cïën acuɔl alawɛn̈. 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/07/coronavirus-covid-19-how-to-make-a-cloth-mask.pdf
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Kë yï ciath ka/wälë anɔŋ tëdɛ̈t lop/nem mec ke bai, alëu bë naŋ dhamɛn cï lëu bï yïn rëër kë yï nɔŋ 
mïtïr ke 1.5 kë yï mecic ke kɔc kɔ̈k ku yïn abë dhilë körë/görë/wïcë mäth. Abë naŋ dhamaan kɔ̈k bï 
yïn ke dhiac ke cï thiëk röt kɔc ku cï wïcë mäth. Na ca mäth cieŋ nhiäkduur kë yï lɔ në luɔiic, kë cïtë 
kënë, yïn cï lëu ba mäth töŋë bɛ nyɔkë ciëŋ kë yï dhuk bai.  

Cuatë mäthë amäliya në kënë wäthäkaic/anyuɔnic wälë täuë në mäth cï ke cieŋ në bɛkë macɔ̈maic 
agut cë dhamɛn lëu bïn ke bɛ waak. 

Ciɛŋë mäth cï kan cieŋ kë kënë lɔɔk alëu bë KOBIT-19 cɔkë lathiëi bec tënë kɔc kɔ̈k wälë yïn ë röt 

na cë wuɔɔk mënë ciëŋ yïne. Në kuatë ɣäla jöt/jadit, täuë mäth lacar. Muk määthkun lacar në 

macɔ̈ma yic wälë warɛŋde mukmuk (muk) ago cɔk ëke lacar. 
Kɔr/gör/wïc thön gäkic? 

Cɔl/yuöpë 13PIAL (13 43 25 84) ku thiëcë në dugëër (dugɛ̈r) na kɔr bi yi kuɔny në thok. Eya abɛc.  

Kuɔny de pialë nhom 

Na ye rɔt yök kë yï diɛr, ca riɔ̈ɔ̈c ka/wälë ca piɔ̈u rïäk në wɛ̈të KOBIT-19 kë yïn lëu ba cɔ̈ɔ̈t në pun 
1300 MH CƆL (1300 64 22 55) wälë cɔl/yuɔ̈pë Tënë Pialë Nhom de Ciɛŋ wääc cï ke Dɔ̈r pande 
Queensland (e liep Äköltök agut cë Aköldhïc, 8.30 nhiäkduur agut cë 4.30 thëëi) në 1800 188 189. 
You lëu bä thïëc në dugëër ayɛ na wïc/kɔr/gör töŋë kek. 


