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Yë Secretaría de cultura nyëkapxyp nyë-
matsïakpy jam tsïuntäjkjotp, tii te’n ja coronavi-
rus (COVID-19) jats sutsoo ka’ap pyäätt pyä’mtu’nt 
yë’pë pä’äm.

Pä’m xëte’n yë coronovirus, mitï tukpätp ja xiimyë 
jats nayte’n ja jëpatukyë, jää’y jats jëyujk ja päjtë-
tëp. 

Yë coronavirus mitï ja jää’y päjtëtëp juunjatsï yëk 
ayëy uk liinwaan piky any.

Yëk tëw yëk amtow mää jä 
pä’m yëk ixy yëk këy ja
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Yä’ät pä’äm coronavirus, opën jää’y yë pyäätsï. 

Pätp kuu mëët mnapyäätët ja pämää’yjää’y pën 
ja’pë pä’m myëët jats xkë’päät, y’atsijë uk y’ojë jats 
ja tsyujy mpäätëtt, nayte’n pyäätsï kuu xto’nt jaw-
yeen ja tumpajt uk ja pëtä’k mitï myëët ja pä’äm 
wënets xtëny ja m’ääw, mjëpjut uk ja mween kuu 
ka’ap tëë mkëpujy.

¿TII JA CORONAVIRUS?

¿TII YËK TU’MP KUU JYÄWË 
JA PÄÄ’M TËË PYÄÄTSÏ?

¿SUTSOO JA PYÄÄTSÏ?
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¿SUTSOO WËNKAXI’IKY YË PA’ÄM?

¿SUTSOO NAYEXYEJTA’AM?

NUKOOMATSÏÄ’KY MËËT 
JANTSYMATSÏÄ’KY 

SUTSOO JA NAYEXYETË NYÄXT MÄÄ 
NAMAYJÄÄ’Y 

Kuu m’atsïjët uk m’ojët, 
yëk tunkpäät ja pääy mitï 
mtaamotsp  ja m’ääw 
mëët ja mjëpjut uk 
nayte’n yëktunpäät yë 
mkë’kox.

Kuu yëk jää’wëtsïëkë ja 
jëpatukyë jats yukti’itsyë, 
nyïy jatsï yëk ëxä’t ja 
tsëyëpë

Nyïyetp ja kë’ë yëk pujtk 
mëët ja nëëj jats ja xëts 
uk yëk tunkpäät ja gel 
mitï ja alcohol myëët 
70% päät

Pënë ka’ap wyä’tsë yë 
kë’ë ka’ats yëk to’ont ja 
wënpok, jëpjut, ääw jats 
ween.

Oj mëët ja atsyijë

Piky anyë

Jëënë

Kupäkpikyë

Xejy akëxë 
(kuu kajaa ja pëjkën)

Ka’ap nukoo mtsujwëtett. 
Pënë mtsïm tsyujwämp, 
yëk tunkpäät ja pääy jats 
akonë bolsa jëtsïpy, axots 
jats x’ëxkujt pëstä’kjëtsïpy; 
wënetnëmts xpujt yë 
mkë’ë.

Yëk wä’ts jats po’ot tuki’yë 
ja pëtä’ky ja tumpajt 
jam tëkjotp, tuntäjkjotp, 
pujxyë’pyëjotp, pënë mää 
jatsï ja jää’y nyamyukyëtë, 
nänktsïapojëyë ja mtsëna-
atsïäjk, wantëkë ja xëëw ja 
y’aju’k.

Tëkjotp mtä’nt kuu ja ojpä’m yëk nëkëxp’atsï jëts 
nayte’n yëk nënëkxt ja tsëyëpë kuu ja jëën pyëtsï 
38°C, ja kupäjk pikyï, yuk ti’itsyï, jëjpnëkëmyë.

Ka’ap y’ett nukoo ja napyäätë nay’exë mëët ja 
pämää’yjää’ytsï pën jatsï ‘ojëtëp, atsïjëtëp yuktëts-
tëp.    

Kuu n’uk
 tejën 1  

(nëwaanë)
Ka’ap ja tunk 

pëkk wyä’këyë. 

Kuu n’uktejën 2 
(Namay) 

Wä’këë’yëp ja 
tunk ja pëkk 

mää ja pä’äm tëë 
wyënkaxi’iky  

Kuu n’uktejën 3 
(tukaexën)

Yëk tunk päät ja 
gel antibacterial 

kuu mtëkët may-
jää’yjëjtsï. 

Yëk tunk päät ja 
gel antibacterial 

kuu mtëkët may-
jää’yjëjtsï. 

Yëk matsutkëxp 
ja tunk ja pëkk 

atukpp uk tëkatsp 
ja xëëw pënë tii 
wënmää’ny jot-

may yëk jakyapp

‘Expäät ja pëtä’ky 
mitï yëknëtsokp.

‘Expäät ja pëtä’ky 
mitï yëknëtsokp.

Nayexetë mää 
jatsï ja tunk pëkk 

tsïuu’yë’y.

Nëawanëp ja 
namay jää’y 50% 

¿Yëk naxypy ja ‘ojtsëëy 
yë coronavirus?

Ka’a. Yë ‘ojtsëëy ka’ap 
nukoo tsëyë uk tyëkjëke’ky 
ja pä’äm.

¿Yëkpätp nëkaxë’kp 
pëyji’ik yë coronavirus?

Ka’a. Janëm iiy yëknajawë 
kuu yëkxon yëk taëx-
pëkpetsï.

¿Kuu ja influenza tsëëy 
tanëkuupy mää’yëyëp 
ja coronavirus?

Ka’a. Ja influenza ja tsyëëy 
ka’ap myayëyë. Kyë’mtsëëy 
yë tsyë’kypy yë COVID-19.

¿Tum majää’ytsïëjk yë 
päjtëyëtëp yë corona-
virus? 

Ka’a. Ëy tyëkpä’mpatt 
opën, ja’yë ja mää’jtsïjk 
poyji’k pyä’mpattë.


