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Coronavirus disease dada t’ats’edı ́(COVID-19 DADANEDHE) 

T’ąhı ́YËDAGHË dzerëdıłı,́ thënë ts’ën nadé hoɁą COVID-19 dáda borët’ı ̨
dodı ́dé Canada K’ëyaghë nıýa dé. 

Dáda nërëdı ́huto, COVID-19 hënëlé ts’ı.̨  Canada K’odhırı COVID-19 chú hanësë dáda hëtıë bëghodı ́ha 

bëbá nǫt’ą, Thënë Hoɂą Ërıhtł’ıs bëgharë, ëdırı dáda Canada k’ëyaghë k’arëɁų halyé ha. Dáda borët’ı ̨

hané dıg̨hë ch’adhëł dzınë́ hok’ë hots’ën. Ëdırı bëgharë hoɁą Dáda k’arëɁų ha ëdǫlnı  ̨́ hanësë dënë bǫrë dé 

ch’á, ëdırı ̨́ COVID-19 Canada k’ëyaghë bëgharë. (Thënë hoɂą chú bëgharë ts’ëdëłı ̨́). 

THËNË NADHIR hoɁą 

Nęn ɁEDIRI NEŁTSÍ HOɁA ̨̨́ 

THËNË NADHIR 
NÁ COVID-19 DÁDA HA NËNǪT’Í 

HAGŲLÉ 
KORŲNI CHÚ 

BËGHOŁNÍ 

• Dıg̨hë ch’adhëł dzınë́ hots’ën 
thënë naghųdhır. 

• Dëdanë́ yëdaghë dzerëdıłı ́k’é 
hots’ı ̨ ́ts’ëtés koë ̨ts’ën húyá, 
k’odhırı bëdágharë. 

• Yëdaghë dzerëdıłı ́k’é tł’ës 
bëhchënë hëlá k’ë́, nëts’ı ̨ ́tł’ës 
bëhchënë bëghą nërıt̨’eth 
nıd̨hıĺëdé bët’orılɁá hoɁá, ëyı ́
hılë dé k’odhırı bëdágharë 
ts’ëtés koë ̨tł’ës bëhchënë ts’ı ̨ ́ 

• Ts’ëtés koë ̨NAGHŲDHIR nëts’ı ̨ ́
dáda há nënét’ı ̨sı nëghą ërıhtl’ıs 
nılyé hots’ën. Dáda nę̈́ts’ı ̨nëts’ëdı 
dé, Thënë nadé hoghëlnı ́Dënë 
t’ątı nëłtsı konëłnı ha bëba norųlı. 

• Dáda ha nënét’ı ̨dodı ́nëts’ëdı 
tł’ąghë, thënë nadhır kóë ̨dëdanë 
norılɁı ̨lú hųyá.  Nëts’ı ̨thënë 
nadhır bëlą ha dıg̨hë ch’adhëł 
dzınë́ hudhır dé, ëłkëdıg̨hë dzın̨ë 
hots’ı ̨dáda dódı nëts’ëdı dé, ëyı 
hılë dé dıg̨hë ch’adhëł dzınë́ thënë 
naghıdhır hodhır hułdų́. 

• Ná COVID-19 molecular 

dáda ha nënǫt’ı hagųlé 

Canada K’ëyaghë hots’ı,̨ 

Thënë nadé hoghëlnı ́

Dënë bëdaghërë – Nıy̨a 

dëdanë chú Ëłk’ëdıg̨hë 

dzın̨ë k’ë tth’ı,́ ëyı hılë 

dé, COVID-19 dodı ́

nëts’ëdı ërıhtł’ıs nëts’ı ̨

dé, dıg̨hë ch’adhëł – 

ëłotonë́na ts’ën tth’u 

Canada k’ëyaghë nıy̨a 

thë. 

• Nëts’ı ̨COVID-19 molecular 
dáda bëghą ërıhtl’ıs k’ųlnı,́ 
thënë nądhır bëlą hots’ën.  

• Canada, province chú, 
terrıtory K’oldé dënë, 
bëts’ën nę̈́ts’ı ̨dáda ka 
nënet’ı ̨bëghą ërıhtl’ıs 
nułeł, ëyı hılë dé Hayorıl̨á 
Hëtıë Ts’énaghı ́k’odhırı 
tth’ı,́ thënë nadhır hots’ı ̨
bëkątı ́dé. 

• T’ahú k’ë thënë nadhır koë ̨

bëghą korųní donë́na ts’ën 

ëłk’ëdıghë sarëtlłısë k’ëyaghë 

huk’ë, k’odhırı bëdágharë 

(ts’ëtés koë)̨, ëyır ëłų nadlı ̨

thënë nadhır kóë ̨nıýá dé 

ArrıveCAN k’ë (ArrıveCAN 

t’orıłɁá dé Canada K’ëyaghë 

nıgha ts’ën tth’ú) ëyı hılë dé 

1-833-641-0343 (ArrıveCAN 

bët’orıłá hılë dé, tth’ı ́

bët’orıłá duwë de). 

• T’ąt’u ghın̨a bëghą korųnı ́
dzın̨ë dǫnëlt’ú, COVID-19 
dáda borët’ı ̨basë 
ArrıveCAN ah, ëyır hılë dé 
1-833-641-0343. 

• T’ąt’u ghın̨a bëghołnı ́
thënë nadhır dé. 
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Hayorıl̨á Hëtıë Ts’énaghı ́bëgharë walé t’ats’ën ghıg̨ał sı, t’ahı ts’ën thënë nadhır sı. 

• Hëtıë hodlı ̨nënë-̨narëłchudhë nelyą bët’orułá ghıg̨ał dé, ëyır hılë́ dé nëts’ı ̨ ́tł’ës bëhchënë yëh thënë 

hanët̨’ı ̨dé, ëyı hutó t’ahı t’atthë bëł dzénëghë Canada k’ëyaghë nıya sı. 

• Ałkú ah nëlá k’ënaghułtsił.  

ĮŁTHËL DÉ: 

• Hola ̨́ tł’ës bëhchënë yëh nągudhir: tł’ës hıłchú dé, ëyır tsąbá ah nahułnı,́ dënë nı tł’ës 

bëhchënë yëh thıd̨á hots’ı ̨ ́nahułnı.́ 

• Dënë bëch’asë naghudhir. 
 

 
HOTÉ CH’Á: T’ahodı bëgharë bëghą noghëdı huto hasë,̨ ëłtth’ı ́ha bëka honët’ı ̨hoɁą. Bëgharë hoghıłnılë dé, thënë 
nats’ëdé kóë ̨ts’ën neltı huto hasë,̨ bët’a nıghıłnı chú nëdarët̨ı ̨tth’ı hoɁą. 

 

K’odhırı ha ëghëlana dënë nëts’ën yałtı ́ha 1-888-336-7735 hots’ı ̨ëyı hëł nëghą hǫtá naghá ëłtth’ı ́thënë nadhırı 
bëgharë bëghołnı k’oją ha. 

 

Dáda borët’ı ̨

Dáda nëts’ı̨ borët’ı̨ haja dé, ëyı chú dáda COVID-19 molecular ka nënetı̨ dodı́ nëts’ëdı dé, dëdanë thënë 

dënë ch’asë naghudhır dı̨ghë ch’adhëł dzınë́ hoɁasë, ëyrı hots’ı̨ Hayorı̨lá Hëtıë Ts’énaghı́ k’odhırı bëgharë 

hoghułnı́ (këyaghë ts’ën nułı̨). Dáda nëts’ı̨ borët’ı̨ haja dé, ëyır hots’ı̨ dáda ka nënet’ı̨ dzı̨në k’ë, kú hots’ı̨ 

thënë nadhır hoɁą. 

• k’ąnı ̨delkoth huto hoɂąsı delkoth hané ha 
• beyı nedué hel/hejı ́tth’ı ́ba horená ha 
• netth’ı hełts’aı, nın̨ıt̨są huto, naıt̨s’erhılé, hel 

neba due hıjá de 
• ɂası nełtsęn hıle chu berıd̨łıĺé de 

• betthıdhel natser hané, betth’ı ́nanık’ath, huto 
betth’ıdhele 38°C ɂąsı narıł̨ts’er 

• dene tth’ı ́ɂedų hané huto dık’ųs (sekuı ɂeyı sı) 
• denetthı ɂeya 
• nebıyé hełts’aı hutó berıd̨ı ́hıjá, neyakatł’ır, 

ɂenahık̨uı hutó 
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                Thënë nats’ëdhır bëghą nųt’á 

NËŁTSÍ NËŁTSÍ LË 

T’ahı bëł dzeghıghë hılë sı bëch’asë naghudhır, ëyır hots’ı ̨thënë ts’ën 
ghuté.  

Ɂediri hųłtsí walé 
sǫna ̨́ t’ok’e dene 
ɂeła ɂası dałtsı ́sı 
beł ghųdá sǫńą, 
bıt’ası dene 
dełtth’ı ́hel, 
shıts’elyı kuę, 
gyms huto 
dzıts’ebı kuę. 

 

T’ahı bët’a ghına sı hǫłchú (tu, dënë nı, nëdıë chú hodhël) thënë nadhır bëch’asë 
hıgha bëdı ̨ ́ 

Dënë nı, hutó hanësë asıë bıt’asë thıd̨a nılyé hoɁą, bëts’ıdı ch’á. 

2 metres hok’ëtl’á hots’ën dënë ch’asë naghudhır beruldën.   Įłah dënë, 
nëts’énıë, hú 
ëładunë dënë 
nëg̨hą hųtá 
nawádéł SĄNA ̨́. 

  

Bıt’asë honarë ts’ën t’áyí huyá, t’ahı ́bëł nıya sı.́ 

Hayorıl̨á Hëtıë Ts’énaghı ́bëgharë hołnı. Hayorıl̨á Hëtıë Ts’énaghı ́
bëgharë horëná dé ëdıŕı ërıhtł’ıs tth’ı kǫt’ë dé, hëtıë dëtł’ıs bëgharë hǫyá.  

 

T’ahu k’ë thënë 
nadhır sı,́ ëyır hots’ı ̨ ́
hų́yá sąna ̨́, nëdhıë 
ghą hułdú, 
nëdıǵhanaı hurılı ̨
hutó, COVID-19 
molecular há nënët’ı ̨ ́
hutó, ëyır hılë dé 
Dënë thënë nadé 
hoghëlnı ́hą nëłnı 
hułdú. 

Nëts’ën nahëtı dé, nëghá nıch’anını ́hutó, Dënë thënë nadé hoghëlnı ́
chú nëyatı ërıhtł’ıs bëgharë ts’ı ̨ ́bëłyaghułti‘. 
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Ku t’ok’e dene nakoghodı ́kuę t’a daholá sı  

Provinces chu territories 

k’eyaghé hadé 
Telephone t’ats’ęn dıłtsı ́ha Website k’e t’ok’e net’ı ̨hobası ́

British Columbia k’eyaghe 811 www.bccdc.ca/covid19 

Alberta k’eyaghe 811 www.myhealth.alberta.ca 

Saskatchewan 811 www.saskhealthauthority.ca 

Valley River naré 1-866-626-4862 https://manitoba.ca/covid19/restartmb/prs/orders/index.html#curren
t 
https://www.youtube.com/user/ManitobaGovernment 

Ontario k’eyaghé 1-866-797-0000 www.ontario.ca/coronavirus 

Quebec 1-877-644-4545 www.quebec.ca/en/coronavirus 

New Brunswick k’eyaghe 811 www.gnb.ca/publichealth 

Nova Scotia k’eyaghé 811 www.novascotia.ca/coronavirus/ 

Prince Edward Island 811 www.princeedwardisland.ca/covid19 

Newfoundland chu Labrador 
k’eyaghé 

811 huto nanıl̨é 1-888-709-2929 www.gov.nl.ca/covid-19 

Nunavut hotena nęnę 1-867-975-5772 www.gov.nu.ca/health 

Northwest Territories Yuda nęnę 811 www.gov.nt.ca/covid-19 

Yukon honaré  811 www.yukon.ca/covid-19 

 

ID 04-38-C-2 / DATE DZĮNE K’E 2021.05.21 

 

 


