
A lu mami lapći apară sănătaće a lu kupiluluj 
šî îmbulurešći otpornostu dă organizmu pă 
dă îm totfélur uzroćnikur dă bićišugur. 
A d-aje tótă kapa îj važnă!

Dakă kivinjec să doniralec dujulit lapćilje, 
javalecă-vă la Banka dă humană lapći îm  
KBC Zagreb pă broju 01 4604 715 uli pă  
email banka.mlijeka@kbc-zagreb.hr

 
Kutăc  purunśići uli ažutari pă ljimba dă Hîrvat păwww.roda.hr

Dakă SUMNJULEC uli îjšćec  
POZITIVNĂ pă korona virus

#SigurnăÎnTokuDăPandemiji

Suźala šî KORONAVIRUS

DAKĂ ÎJ KUPILU POZITIVNĂ PĂ VIRUS,  
TARI ÎJ VAŽNO ACÎNJET SUŹALA.

Koronavirusu nu să prenosulešći ku a lu mami lapći dă la zarazalită mamă pă kupil.

Nu ješći preprekur kit să boravalec ku kupilu 24 śasur.

Témeljno spălăcă-vă mînjelje ménti dă suźală uli kontaktu ku kupilu.

Purtăc maskă kînd dăđec să sugă uli îjšćec ku kupilu.

Kontaktu pelje pă pelji, răđikă imunitetu šî apără kupilu dă bićišugur, făr dă obziru dă parće 
dă hărănjală.

Nov-avuc kupiji šî miś kupiji njiśudată nu slobud să pórći maskur.

Dakă pîntru bićišug nu îjšćec îm stanji njiś să vă jajdalec, dăpă oparavak kutăc purunśalur 
dă aje kum îmnapoj să apuś dujulala.

Informacijurljé arătaći în asta infografikă îm sklada îs ku strućnă 
purunśalur kari važalešći în désetă lună 2020.

Suźala îj sigurnă parći dă hărănit kupilu 
în vréme dă pandemijă!

 › A lu mami lapći îj maj bună mînkari pîntru kupil.
 › Suźala să uspostavalešći dăpă fătală, ku kontaktu pelje 

pă pelji.
 › Maj benji îj pîntru mamă šî pîntru kupil kit îm rodilištă 

să boravalaskă una îngrămadă îm sobă.

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.



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.



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.


