
Tóći avući šî nov-avuc kupiji, ku sumnji uli 
pozitivnă pă koronavirus, ari ménti šî dăpă 
fătală pravă pă:
 › kvalitetnă šî dostupnă dă sănătaći griža
 › postupulală ku poštulală
 › slobodnă akuljiźală dă pitrikală la fătală
 › ćistă šî uvažavajućă komunikacijă ku a lu dă 
sănătaći djelatniś

 › odgovarajućă metodur dă olakšalit 
duruménći

 › slobodnă akuljuźala dă položaj šî kritilala 
îm toku dă fătală

Dakă să sumnjulešći uli îj potvdălită infekcija ku koronavirusu, dă sănătaći radniśi 
trăbu să ajvi zaštitnă opremă šî or poduzeli kutotu élćilje merur dă oprez kum 
ar smanjali riziku dă infekcijă - aje znaćalešći kă jej pórtă zaštitnă opremă, a nu 
avućilje.

Trăbujă dar avućilje la kari îj 
potvîrdilită uli să sumnjulešći pă 
infekcijă ku koronanvirus să féći pă 
carski rez?
Nu. Carski rezu nu apără kupilu šî trăbă 
să-l provodulaskă numa kînd îj medicinski 
opravdalit.
Poći ha pă avući să ajvi pitrikală la 
fătală?
Da šî nu. Aje ovisilešći dă politika a lu 
pojedină rodilištă, šî dakă smernicurlje 
a lu dă Sănătaći organizacijă zăśi kă 
pitrikala trăbă omogućulit a lu tótă 
gărjóna kari kivinješći.

Poći dar koronavirus kit să mérgă dăpă 
una gărjónă pă plodu uli pă nov-avut 
kupilu?
Nu. Pă lîngă pîn aku kunušćeri, mamurlje 
nu prenosulešći virusu njiś kînd îj gărjónă, 
njiš kînd fată, njiś pă kalje dă alu mami 
lapći la suźală.
Poći dar avuta să acăji kupilu îm 
kontakt pelji pă pelji odmah dăpă 
avući?
Da. Tótă avuta šî nov-avut kupilu ari 
pravă pă kontakt pelji pă pelji, neovisno 
dă ahaje dakă îj mama pozitivnă pă 
koronavirus.

#SigurnăÎnTokuDăPandemiji

Fătala šî KORONAVIRUS

Tijeku dă fătală trăbă prilagodulită la tótă gărjóna, ku dusu griža  
dă a ljij kivinjalur šî dă a lu sănătaći stanji.

Informacijurlje arătaći îm asta infografikă îm sklada îs ku strućnă purunśalur 
kari važalešći în 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.


