Wël ye yith ke Tuaany cï rɔt waar de COVID-19 ye cɔl Delta
Yeeŋö ye kë cï rɔt waar?
Kɔ̈m ye gäk ke waar rɔt në wɛ̈ɛ̈r ye rɔt waar ke kɔ̈m lɔ ke tek rɔt piny, ye wuɔ̈ɔ̈c de yenë kɔn bɛ̈n cɔk
wääc kënë kä ye bɛ̈n bei ke kɔ̈m yenë ka ye cɔl bïkë këdɛ̈ŋ rɔt waar. Kä ye röt waar aye kuur të
thööŋë keek kënë kɔ̈m tueeŋ yenë kɔn bɛ̈n ku kee të yenë tuaany wuɔɔk thïn ku bï kɔc dɔm cɔk
juak rɔt, ku yee tuaany yee kɔ̈m bɛ̈i cɔk näk kɔc arëët.

Yeeŋö ye tuaany ye rɔt dac waar ye cɔl Delta?
Yen kë ye rɔt dac waar ye cɔl Delta wɛ̈lɛ̈/ka B.1.617.2 strain, ë kɔn yök në India, ee kë cï yök ke “rɔ̈ŋ
ku ye rɔt dac wuɔɔk” de kë ye rɔt dac waar de tuaany de COVID-19 në yee kölë. Ëmɛnë yenë kee
tuaany cï dït arëët näk kɔc në United States. Acï yök kee ye rɔt tɛkpiny arëët ku ye dac wuɔɔk në kä
kɔ̈k cï röt waarkë. Acï kɔc cï ye kueen nyuɔɔth naadɛ̈ ke kë cï rɔt waar ye cɔl Delta ee raan cɔk tɔ̈u të
rɛɛc de kä cï yïïn yök de tuaany de COVID-19. Pial de Raan Ëbɛ̈n de England acï kë cï kueen
guɔ̈tbei paande Scotland ye yeen nyuɔɔth naadɛ̈ ke kɔc cï tuaany në tuaany de Delta aa yenë ke
85% tääc akïm naa thööŋë yeen kënë tuɛnytuɛɛny kɔ̈kë (cit mɛn kë cie jct ëbɛ̈n ye cɔl Alpha).
Kë cï kɔc diir arëët tënë tuaany de Delta ee kë yenë yeen dac wuɔɔk arëët në aden kɔc kor yiic.
Yekënë alë bï kɔc tuaany në COVID-19 cɔk juak röt, tɛ̈ɛ̈c paan akïm cɔk juak rɔt, ku thon dït. Mïth
ku kɔc ŋuän nɔŋ run kaa 5-49 aaye 2.5 tɔ̈u të rac arëët bïkë tuaany në tuaany de Delta ke thööŋë
kenë kɔc nɔŋ run kaa 50 dït në keek. Ye cïnë ye nyuɔɔth kënë ee kë thiekic tënë raan ëbɛ̈n, ke cie
kɔc tɔ̈u të rɛɛc lɔ ke juak rɔt kee pɛ̈c, cɔk rɔt wum/toom. Ee riɛlyic de cëŋ de math ku mɛc de yic cɔk
beerï looi tënë kɔc cïï lë bï keek wum/toom.

Lui wɛ̈ɛ̈l ye wuɔ̈m/tuɔɔm tënë tuaany de Delta?
Kë cï dac kɔɔr aye nyuɔɔth naadɛ̈ ke wäl atɔ̈u në United States: Pfizer, Moderna, ku Johnson &
Johnson, aye tuaany de Delta gël. Kë dɛ̈t mɛc ke yeen, kɔc akecë keek wum/toom ëbɛ̈n, wɛ̈lɛ̈/ka kɔc
cï keek wum amääth (door töŋ de Pfizer wɛ̈lɛ̈/ka Moderna), aatɔ̈u të rac arëët bï keek tuaany de
Delta. Wël ke yee mɛnë de piath de wäl aabï keek käkë kuany cök:
•

Pfizer acï lueel ke pieth në 87.9% bï tuaany de Delta gël në wiik kaa reu të cïn door de reu
lööm; yekënë aye thɔ̈ɔ̈ŋ kenë piath de 33.2% de door tök. Kë cï laaric kɔc kaa 14,019 nɔŋ
tuaany de Delta aye nyuɔɔth ëya dɛ̈t mɛn pieth në 94% de tuaany lë bï dït arëët (cït mɛn de bï
yïïn tääc paan akïm) në door tök ku 96% të cïn door de reu lööm.

•

Wɛ̈ɛ̈l de Moderna athöŋ kenë Pfizer ku ka ye ŋɔ̈ɔ̈th ke thööŋë ke bï piath.

•

Kä ye piath de wɛ̈ɛ̈l de Johnson & Johnson de tuaany de COVID-19 nyuɔɔth në pinynhom aa
ŋoot ë ke liu. Naa cak tɔ̈u, ke Johnson & Johnson acï wël ke piath de wäl bɛ̈i ye rɔt gɛɛi në luɔi
de cirka yenë loi yeen. Aye rim cï keek lööm bï them tïŋ tënë kɔc tuaany kaa bɛ̈t ku yökë
naadɛ̈ ke wɛ̈ɛ̈l den anɔŋ luɔɔi koor bï riɛl de raan juakic ku ka ŋot ke gël tuaany de Delta.
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Yeeŋö yen yic riɛl bï yïïn wum/toom?
Ɣɔn jɔɔk ë tuaany de COVID-19 rɔt, luɔɔi de pial de guɔ̈p cït mɛn de thëm, ba rɔt week, ba ceŋ në
math ku kaam cɔk tɔ̈u ne kɔc yiic aacï luui bï tekpiny de kɔ̈m cɔk koor. Ke luɔɔi kënë ŋot ke thiekic,
wal aye keek kä piath bïkë tuaany de COVID-19 gël. Kenë kɔc kor tɔ̈u të rac arëët, ku mïth tɔ̈u në
run kaa 12 cök piiny aaŋot ë ke kecë keek toom/wum, athiekic tënë kɔc cï röt cɔk wum keek bïkë
looi ëya naa dɔc rɔt lëu. Kɔc kecë keek wum ku kaa cïï keek bï wum aye lɛ̈k keek bïkë math yaa
ceŋ ku yekë kaam cɔk tɔ̈ të tɔ̈u keek në kɔc juëc yiic. Kë yïn rɔt cɔk wum ke yïn tiet rɔt, kukɔc ke
akutnhom duɔ̈ɔ̈n de kɔc rɛ̈ɛ̈rë tök. Yïn ye kë pieth looi ëya ba tuaany de COVID-19 cɔk kääc bï rɔt
cii waar bï riɛl, bï bɛ̈n ke rac arëët.

Kaar ba ŋot ke ɣɛn wum naa ca naŋ tuaany de COVID-19
wenthɛɛr?
Gël në tuaany wäär cïn tuaany ee rɔt looi, në kä juëc cï röt looi, gël kɔc acän cïkë bï bɛɛr tuaany. Naa
cak tɔ̈u, gël awääcic gɔl në raan agut cï raanë. Aŋot ke kuc yee nɛn lë bïnë gël de tuaany ye bɛ̈n
yetök kɔɔr wɛ̈lɛ̈/ka yee luui apieth yedi në tuaany ye jöt. Kɔc cï kan naŋ tuaany de COVID-19 aaye
keek lɛ̈k bïkë röt cɔk wum keek. Acän tän de tuaany de COVID-19 bï yïïn yaa cɔk diɛɛr në tuaany, ku
acän alë bï yïïn bɛɛr dɔm, raan ɛ̈bën akɔɔr bï wum/toom ke cïn kë bï lueel mɛn cï COVID-19 yïïn kan
dɔm. Kɔc aalë bï lɔc bïkë në nïn kaa 90 në kööl de tuaany ku wum/tuɔ̈m. Anɔŋ nïn cïke lueel lë bïnke
tïït tënë kɔc nɔŋ COVID-19 ku yekë wɛ̈ɛ̈l ye guɔ̈p tiitic lööm ye cɔl monoclonal antibody.

Ba wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 yök tëno?
Wël ke kɔc ye wɛ̈ɛ̈l de COVID-19 bɛ̈i ku akïïm thiɔ̈k në yïïn aalë bï keek yök në apäm de COVID
nyuɔɔth daan ye wɛ̈ɛ̈l yic. Kɔc töök aalë bïkë telepun de NDDoH cɔɔl në 1.866.207.2880 në kuɔɔny de
bï dɔ̈m de wum de wäl looi.
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