
Dhiɛ̈ɛ̈r alëu bï tuaany ye bairäth de Paan de 
Japaan ye nyith but (Japanese encephalitis) 
bɛ̈i thiäi piny. Acïï gäk në döm yen kɔc dɔm ku 
e tuaany rac arëët.

 > Ceŋ alɛ̈th lääu yiic ku cïnkë cïït lɔnyuak-nyuak ku wɛɛr kuɔ̈m të tɔ̈ 
yïn në biäk aɣeer baai

 > Duɔ̈në ye rëër në biäk aɣeer baai të tulë akɔ̈l miäkduur ku të riɛɛr 
akɔ̈l thëëi

 > Tɔc yïguɔ̈p në wɛ̈ɛ̈l ye käm cuɔ̈p wei nɔŋic DEET, pikaridin 
(picaridin), ka miök de lemuun de tim ye cɔl yukaliptäth (eucalytus)

 > Ye të rëër yïn thïn kuɔ̈thic wɛl ye käm nɔ̈k ku wɛl ye ke took në mac 
bï dhiɛ̈ɛ̈r cuɔp wei

 > Kum awëër (aluiit) ku thook ke ɣöt në nimuliäi 
 > Nyaaië kä nɔŋ yiic pïu tɔ̈ aɣeer thiääk kenë ɣöndu të lëu bï dhiɛ̈ɛ̈r 
dhiɛ̈th thïn

Tit rɔt në dhiɛ̈ɛ̈r 

Na nɔŋ kä diir yïn në biäk de kä ke pial e guɔ̈p ku yïn wïc 
kuɔɔny në thoŋ bïn jam, ke yï cɔl TIS 131 450 ku thiɛ̈c bï yïïn yiɛ̈k 
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Dhiɛ̈ɛ̈r alëu bï tuaany ye bairäth de Paan de Japaan ye nyith 
but (Japanese encephalitis) bɛ̈i thiäi piny. Acïï gäk në döm yen 
kɔc dɔm ku e tuaany rac arëët.

 > Ceŋ alɛ̈th lääu yiic ku cïnkë cïït lɔnyuak-nyuak ku wɛɛr kuɔ̈m të tɔ̈ yïn në biäk aɣeer baai
 > Duɔ̈në ye rëër në biäk aɣeer baai të tulë akɔ̈l miäkduur ku të riɛɛr akɔ̈l thëëi
 > Tɔc yïguɔ̈p në wɛ̈ɛ̈l ye käm cuɔ̈p wei nɔŋic DEET, pikaridin (picaridin), ka miök de lemuun de tim 

ye cɔl yukaliptäth (eu-calytus)
 > Ye të rëër yïn thïn kuɔ̈thic wɛl ye käm nɔ̈k ku wɛl ye ke took në mac bï dhiɛ̈ɛ̈r cuɔp wei
 > Kum awëër (aluiit) ku thook ke ɣöt në nimuliäi 
 > Nyaaië kä nɔŋ yiic pïu tɔ̈ aɣeer thiääk kenë ɣöndu të lëu bï dhiɛ̈ɛ̈r dhiɛ̈th thïn

Tit rɔt në dhiɛ̈ɛ̈r 

Na nɔŋ kä diir yïn në biäk de kä ke pial e guɔ̈p ku yïn wïc kuɔɔny në thoŋ bïn 
jam, ke yï cɔl TIS 131 450 ku thiɛ̈c bï yïïn yiɛ̈k Health Direct Tel. 1800 022 222


