WƐ̈Ɛ̈L COVID-19

YÖK YITH.
CËŊ MÄTH

EE PIATH NË
NYINDIƐ BA
MÄTH CEŊ
COVID-19 aŋot ke ɣok kɔc juëc arëët
në köl tök nɔŋiic kɔc cï ŋuɛ̈ɛ̈n, kɔc dït,
rɛm ku mïth. Naa cak yaa tɔ̈u ke mäth
kɔɔr keek të ceŋ, yïïn ku paandu we
bï pial naa yakë mäth ceŋ.

Mäth ee kɔc gël në COVID-19
Acän COVID-19 ee rɔt dac tɛk piny arëët, cɛ̈ŋ de mäth ee yïïn
gël, mɛ̈ɛ̈thku ku paandu, ku akutnhom duun de kɔc rɛ̈ɛ̈rë tök.
Naa ceŋ mäth, acïï rɔt dac looi ba tuaany në wëëi de
kɔ̈m naa tɔ̈u aliiric.
Alëu rɔt ba tuaany në COVID-19 ke cïï nyic, acän acie
raan ëbɛ̈n yenë rɔt yök ke tuaany. Në yee kënë yic, cëŋ
de mäth ee yeen looi ba kɔ̈m cïï tek piny tënë kɔc kɔ̈k.

MÄTH AKƆƆR BÏ YAA CEŊ
APIETH BÏ LUUI.
• Ceŋ mäthdu në yï
wum ku thok

• Duɔ̈në mäthdu jak naa tɔ̈u
në yithok

• Nyic apieth ke cïn aliir
ye bɛ̈n biyiic/aɣeer nhial
wɛ̈lɛ̈/ka jäm

• Wak mäth duun ye bɛɛr ceŋ
në köl thok

• Tääu ë mäthdu thïn ku bɛ̈i ë
bei në cin pieth

Wɛl ye wuɔ̈m
aye gël dït bɛ̈i
• Ba rɔt cɔk wum yenë kee kueer
thiekic tënë yïïn ba rɔt gël ku
akutnhom duun de kɔc rɛ̈ɛ̈rë
tök.
• Naa cï yïïn wum ëbɛ̈n ë ka
cïï rɔt bï lëu ba tuaany në
COVID-19, ku naa cak tuaany,
ke wäl abï yïïn gël tënë ba
tuaany arëët.

AGUT CÏ KƆC CÏ
KEEK WUM AYE
TƆ̈U APIETH
KENË MÄTH
Acïï rɔt dac looi tënë kɔc bïkë
tuaany në COVID-19 naa cï keek
wum, ku ka lë bï rɔt looi.

Ba rɔt cɔk wum ku ceŋ mäth aye
kuɛɛr pieth cïï wuɔɔk ke bï tuaany
ku bukku tekpiny de COVID-19
gël tënë kɔc kɔ̈k.

• Ye mäth duun ye cuat wei
luɔ̈ɔ̈i naa tök abac

Në këde wël juëc: cdc.gov/coronavirus

