Ođđ koronaviirus – COVID-19

Jõs puâccjak leʹbe hååidak
puâccjam õõldâsoummu dååma
Šuurmõs vueʹss vuõiŋŋâmkanaalinfektioin liâ lääiʹv.
Dåhttar tuejjeem kõõvmeäʹrtõõzz ij pâi taarbâž,
ǥu kõpp puârran dommhååidast neäʹttel leʹbe kueiʹt
neäʹttel pââʹjest. Tät kuâskk še ođđ koronaviirrus
tuejjeem vuõiŋŋâmkanaalinfektio.

Pâššnemriisk vuäitt
uuʹcceed dååma

Ǩiõđipõõssmõš da koossmõš suåjju liâ pueʹrmõs nääʹl,
koin puâccjam vuäitt cõggâd viirrus leävvnummuž.

• Põõzz ǩiõđid tâʹlles tâʹl, ǥu leäk kuõskkâm puõccja,
åårram seämma sââʹjest leʹbe ǩiõttʼtõõllâm
nozvaireʹppǩid da põzldõõǥǥid.

Vuâŋŋmõš da riʹjttjeei juukkmõõžž naaudšummuš
liâ puõccâmpoodd vääžnai. Žaar da čueʹccem vuäitt
hiâlpted apteekkest reseeʹptää vuäǯǯmin talkksin.
Õudldõõtti vuäitt põõžžted järrsid, da tõn diõtt suʹst
âlgg põõššâd dååma võl õõut suutk tõn mâŋŋa,
ǥu oudldõõzz liâ puuttâm. Jeäʹl mõõn tuõjju leʹbe
viiǥǥ puõcci päärna peiʹvvhoiddu ouddâl ǥu puk
õudldõõzz liâ rääj. Suåv tuâjast meädda åårrmõõžžâst
tuâjjuʹvddjinad.
Jeeʹres piârneeʹǩǩ vueiʹtte vuäǯǯad pâššnemkõõv. Jõs
seämma täälast jälste puäʹres oummu, smiõtt, vuäitči-a
siʹjjid aazzted jeeʹres päikka, mâʹta ruåđi årra, nuʹt
kuuʹǩǩ ǥu puõcci ooumaž lij puârrnam.
Riskkjouʹǩǩe kuulli oummust ij õõlǥči håiddad
puâccjam oummu. Jõs kuulak riskkjouʹǩǩe jiõk-ǥa vueiʹt
veäʹltted âʹlddkontaakt puõccja, jääʹǩǩet takai jeäʹrab
vaarčõsvuõđ.

Lââʹssteâđ

Looǥǥ lââʹzz tän poddsaž teâđain koronaviirrus pirr
Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrvââjjam stroiʹttel interneʹttseeidain.
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Huõl ââʹneeʹl puuʹttesvuõđâst
• Põõzz ǩiõđid mueilin täujja da tärkka.

• Piij õnnum nozvaireʹppǩid tâʹlles rooskid.
• Seekk kuõsktõsooʹleid, mâʹta uhsskååʹǧǧid
da kuʹǩesohjjeemneävvaid, juõʹǩǩpeeiʹv takai
puʹtstemaunnsin.
• Âânn persoonlaž sekldõõǥǥ ǩiõđi košǩǩummša.

Ââʹneeʹl fyyslaž kõõsk

• Jeäʹl kååčč kuõʹssid domoi puõccmõõžž poodd.
• Puõcci oummust õõlǥči põõžžtõõllâd jeeʹres lõõnjâst
leʹbe uuʹccmõsân mettar kõõskâst järrsin.
• Jõs vueiʹtlvaž, puõcci oummust õõlǥči vueʹđđed
jeeʹres siâŋgâst.
Lij noʹrmaal, što koronaviirus põhtt huõl. Kââʹdd jiijjad
da õõldâsoummui pueʹrrjieʹllem ââʹneeʹl âʹlnn aarǥ
šiõǥǥ rutiinid. Muâđ muâttja vueiʹnnlõõttmõõžž sâjja
sååit õõldâsooumže leʹbe piij teʹlfonsaaǥǥ.

Jõs puâccjak lossânji

Jõs vuäǯǯak tuõttšõs õudldõõzzid, mâʹta šååkk leʹbe
takaiåårrmõõžžad huânnʼnan, sååit tâʹlles jiijjad
tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse, peiʹvvrõõttâmpäikka leʹbe 116
117 -Peiʹvvrõõttâmveäkka. Sååit pâi ǩirrlaž jieʹttvueʹjjest
jieʹttnââmra 112.

