
Mama nu prenosulešći virusu pă kupil 
kînd îj gărjónă, njiś kînd fată, šî maj mulći 
gărjónji ari maj înšuri formă dă bićušug.
Tot aša, trăbujă kit să vă apărăc dă virus, 
maj benj îm zadnji tri lunj kînd la gărjónji 
ješći maj mari riziku kit să razvilaskă 
komplikacijur.

DAKĂ AVEC SIMPTOMUR DĂ 
KORONAVIRUS (fok, tusă, grélji 
suflaći, pirđală dă osjet šî dă 
miros uli apetit), kontaktiralec a 
vostru doktur ku telefonu. 

Gărjóna šî  
KORONAVIRUSU

Apărăcă-vă!

#SigurnăÎnTokuDăPandemiji

MASKURLJE SMANJALEŠĆI 
ÎMNĂŽALA DĂ KORONA VIRUS
Zaštitnă maska purtăc îm înćišă 
prostorur uli afară kînd nu pućec 
osigurzî razmak dă 2 m.
Totdauna šćimbăc maska, a dăćiljin 
kînd îj udă.
Efikasnă dîm pînză maskă ari tri slojur.
Dîm pînză maskă spălăc-u în tótă zî pă 
temperatură dă la 60oC.

MAJ ÎM ĐESUR SPĂLĂC MÎNJILJE
Spălăcă-vă mînjilje bar 20 
sekundur, hasnalec săpun šî apă. 
Dakă aje nu pućec, hasnalec sredstvă 
pîntru dezinfekcijă dă mînj ku nu maj 
pucănă dă 60% dă alkohol.
TUŠĂC ŠÎ ZDRIVEC ÎM KOT ULI ÎM 
MARAMICĂ.
Maramica odma arunkăc-u, a mînjilje 
obavezno spălăc uli dezinficiralec.
IZBJEGAVALEC GUŽVUR.
Fijec pă friš zraku, ali acînjec razmak 
dă la óminji kari nu îs članur dă a 
vóstră kasă. Izbjegavalec gužvur 
šî nu mujtăc kă šî ominji făr dă 
simptomur póći să vă prenosulaskă 
virusu. 
PĂZĂCĂ-VĂ  SĂNĂTAĆE. 
Sănătos hărănjecă-vă - mînkăc multă 
lăgumi šî namirnicur găzdaśi ku dă 
hărănjit tvarur.
Fijec aktivnă – totdauna aktivnostur pă 
dăsvăkut ka umblare, îs bunji pîntru voj.
Smanjalec stresu – izbjegavalec stresnă 
situacijur šî la rînd huđunjecă-vă.
Totdauna duśecă-vă pă pregledur dă gărjónji – 
băgac sama la purunśala dă la doktur šî babicur.

Informacijurlje arătaći îm asta infografikă 
îm sklada îs ku strućnă purunśalur kari 

važalešći îm désetă lună 2020.

Kancelarija a lu UNICEF pȋntru Hȋrvatska u podržalit provedbă dă asta program ku zahvală a lu donacijur dăla 
građanj. Sadržaju dă programu isključivă ȋj odgovornostu a lu asocijacija Roda šȋ nužnă nu izražavalešći službenă 

stavur a lu UNICEF-u.


