
TEÂĐTÕS ČÕÕNÂSJOOUKID 
 
Suʹvddistrooiʹtel, vuõiggâdvuõtt-tuulk, äʹššvuejjai di suudõõttâmveäʹǩǩteei, vuõiggâdvuõttveäʹǩǩ-konttâr 
 
Suudišttâm tuåimmʼmest lie rääʹjtõõzz koronaviruuzz diõtt. 
 
Suudišttâm lie õhttsažkååʹdd kõskksaž kääzzkõõzz da tõk âʹlǧǧe ââʹnned huõl meerlai 
vuõiggâdvuõttstaanâst pukin vuõʹjjin. Seämma ääiʹj suudiš âm âʹlǧǧe še jiijjâz vueʹzzeld vuässõõttâd 
tuåimid koronaviruuzz njuämmʼmõõžž cõggâm diõtt. 
 
Suudišttâm vuäiʹ e jouddâd priorisâʹs ed tuâjeez da rääʹjted tuåimmâm vääʹldeeʹl kuuitâǥ lokku 
ääʹššvuäzzlai da õhttsažkååʹdd vieʹltʼteʹmes vuõiggâdvuõtt-taarbid. Tät miârkkšââvv, što måtam aaʹšši 
ǩiõttʼtõõllmõõžž mââʹjeet da juʹn suåppum išttmõõžžid jårrââʹstet. Tuåimmʼmõõžž mottjem puätt takainalla 
kuuʹǩǩeed ǩiõttʼtõõllâmaaiʹjid. 
 
Suudišttâm teâđte muttsin tõi tuåimmʼmõõžžâst jiijjâz kääzzkâʹs emseeidain. 
 
Juʹn suåppum aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõõžž: 
 
Jårrâʹs emraukkmõõžžid, kook vuâđđâʹvve õrvâsvuõʹ e, šiõhttlõõđât positiivlânji. Teʹl ij õõlǥ pueʹ ed 
ääʹšš ǩiõttʼtõõllma, jõs lij puõccmen leʹbe tauddõõvvâm. 
 
Ǩiõttʼtõõllâm vueiʹtlvaž jårrâsttmõõžži da muttsi pirr iʹlmmtet ääʹššvuäzzlaid da tuõđšteeʹjid, kook lie 
vuäǯǯam kååčč. Äšša õhttneei jeeʹres pieʹlid - viârteeʹjid, vieʹǩǩteeʹjid, tuulkid - põõrǥât poppâʹ ed 
persoonlânji leʹbe neʹ pooʹš n, leâša taarb mieʹldd lij vueiʹtlvaž da joba šiõǥǥ leeʹd ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn 
åårrai ääʹšš leʹbe jeeʹres teâđstõõllâm vueʹzzeld vuõiʹǧǧest õhttvuõđâst suudišttma. Teâđstõõllmõõžžid 
vaʹs eet samai sõõrǥab. 
 
Jeeʹres äʹššummuš suudišttmest: 
 
Suudišttâm äʹššneǩ-kääzzkõs tuäimm takainalla, jõs suudišttâm jiijjâs kääzzkâʹs emseeidast jie leäkku  
iʹlmmtam čoʹrstemäiʹǧǧtaaulin. Äʹššummšest õõlǥči vuäittmõõžži mieʹldd ââʹnned vuõss-sâjjsânji  
teʹlfoon da neʹ pååʹšt. 
 
Njuämmʼmõõžžâst suõjjõõttmõš suudišttmest: 
 
Ko äʹššeet suudiš mest, âlgg ââʹnned huõl šiõǥǥ ǩiõtt- da koossâmhygieniast di tuåimmâd  
muđoi še tiõrvâsvuõttveʹrǧǧniiʹǩǩi uʹvddem vuäppõõzzi meâldlânji. Suudišttmi jiijjâz  
tuâjjla jääʹǩǩte seämma vuäppõõzzid. Suudišttmest âlgg jääʹǩǩted še vueiʹtlvaž  
lââʹssvuäppõõzzid ouddmiârkkân kuõskeeʹl tuåimmsõõʹjin liikkummuž. 
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Jõs jiõk puõʒʒâlm diõtt piâzz pueʹ ed suudõõttmõʹšše, koozz leäk koččum, vääʹld vuõiʹǧǧest õhttvuõđ 
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tiõrvâsvuõttveʹrǧǧniiʹǩǩi uʹvddem vuäppõõzzi meâldlânji. Suudišttmi jiijjâz tuâjjla jääʹǩǩte seämma 
vuäppõõzzid. Suudišttmest âlgg jääʹǩǩted še vueiʹtlvaž lââʹssvuäppõõzzid ouddmiârkkân kuõskeeʹl 
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