Lëu ba kë yennë kɔc kewuum kum (face mask) ya cieŋ wudë
How to wear a face mask – Dinka
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of
washable fabric and can be re-used.
Anɔŋ käŋ keerou lëu bïn ke yïwum ya kum nɔŋ: kä yennë kɔc kewuum kum ye keek keet në alɛ̈th (cloth masks) ku
jɔl ya kä yennë kɔc kewuum kum ke panakïm ye keek cuatwei të cennë keek duɔ̈ɔ̈të kɔc thook (surgical masks). Kä
yennë kɔc kewuum kum ye keek keet në alɛ̈th aye keek looi në alɛ̈th ye keek bɛɛr waak ku beerë keek bɛɛr duɔ̈ɔ̈t
në raan thok të cï keek riɛl.
Ago wël juëc kɔk yök, liep wɛbthait de DHHS.vic – Face coverings - 11.59pm Wednesday 22 July
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19>

Ciɛ̈ŋ de kë yennë kɔc kewuum kum ee yïn gël arëët ku jɔl ya kɔc ke wunduɔ̈n ëbɛ̈n në kë
yen week gäm kaam cennë tuanyë coronavirus (COVID-19) rɔt bï dɔc ya thiäi piny.
Na liu kë yennëke raan kewuum kum, ke käjuëc kɔ̈k yennë raan ke ye nyin kum alëu bïkkë
yaa kä cïï mɛn de alɛ̈th ye keek duɔ̈ɔ̈t ë kɔc yëth (scarf) wennë monydil (bandana).
Wak yïcin ke yï kën kë yennë kɔc kewuum kum guɔ tääu.

Akɔɔr bï yee këduɔ̈ɔ̈n ye yïn yïwum kum ya cɔk kum yï wum ku yïthok ëbɛ̈n ago keek ya
kuɔ̈m piny apiɛth. Ye cɔk kum yithok ëbɛ̈n agut cï yï ayual, ku ɣeet ë wumdu kɔ̈u në
kaamde kennë yï nyin.
Duɔ̈nnë kë ye yïn yïwum kum ye bɛɛr jak kɔ̈u në yïcin të cïn en tääu. Naa ca yen jak
kɔ̈u ëbaŋ biyic, ke yï dɔc yïcin wak wennë ba yïcin ya miɔc ë pïu ye awuɔɔk nyaai në kɔc
cin (hand sanitiser) mɛn ba ya kuɔɔth në yïcin në ye thaŋ thiin ëjɛk yïn yekɔ̈u kënnëic.
Duɔnnë kë ye yïn yïwum kum ye cɔk nɔ̈ɔ̈k ëyï yeth
Të kɔɔr bïn këduɔ̈ɔ̈n ye yïn yïwum kum ya nyaai, wak yïcin wennë kɔn yïcin miɔɔc në pïu
ye awuɔɔk nyaai në kɔc cin mɛn ba ya kuɔɔth në yïcin.
AKɔɔr ba ya bɛ̈ibei apiɛth në dɔ̈m bïn en ya dɔm në Abiilkɛɛn yennëke yen duɔ̈ɔ̈të kɔc yïth
(ear loops) ku bɛ̈ibei. Na yekë nɔŋ abiilkeen yennëke yen duɔ̈ɔ̈t, ke kɔn keek dɔ̈k në
baŋdeen piiny ke yï kën guɔ lɔ në abil tɔ̈ ëbaŋdeen nhial. Na nɔŋ këduɔ̈ɔ̈n ye yïn yïwum
kum nɔŋ ɣän ye aliir miit, ke dɔc nyaai ku cuatë wei.
Dhuk këduɔ̈ɔ̈n ye yïn yïwum kum kɔ̈u ku tääuë në adin yennë alɛ̈th waak thïn wennë ba
cuat në röŋ yennë kä cï riääk cuat thïn wennë cual yennë kä cï cuɔl bï keek bɛɛr lɔ waak
caut thïn. Kä yennë kɔc kewuum kum ke panakïm (single use masks) abï keek ya cuat
wei ke kɔc nɔŋ piɔ̈ɔ̈th adöt
Wak yïcin wennë ba yïcin ya miɔɔc në pïu ye awuɔɔk nyaai në kɔc cin të cïn këduɔ̈ɔ̈n ye
yïn yïwum kum bɛ̈ibei.
Wak kä yee yïn ke yïwum kum ke alɛ̈th në kööl thok ëbɛ̈n në pïu tuc (60°C) nɔŋiic
thabuun wennë kä yennëke wɛ̈k (laundry detergent).
Duɔ̈nnë kë yennë raan yewum kum ye rɔm wennë kɔc kɔ̈k.

Yeeŋö ŋoot ke ba ya looi
Ye yïcin waak në nyindhiɛ
Ye kɔ̈ɔ̈c ke yï nɔŋ kaam de 1.5 metres në kaamduɔ̈n wennë kɔc kɔ̈k peei.
• Cɔ rɔt cɔk them, agut cï të cɔk yen ya tuany thiin koor yen cï rɔt nyuɔɔth në yïguɔ̈p.
• Rɛ̈ɛ̈rë paanduɔ̈n të ye yïn rɔt yök ke yï cïï guɔ̈p piɔl.
•
•
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