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Важна информация от община  

Харингей за COVID-19 
 

 

Уважаеми Жители, 
 
Както може би знаете, броят на случаите на 
COVID-19: коронавирус в цял Харингей и 
Лондон започнаха да се увеличават. 
 
Това е нещо, което всеки един от нас 
трябва да приема сериозно. 
 
В момента изглежда, че вирусът е предимно 
сред по-младите възрастови групи, което 
означава, че не сме свидетели на нивата на 
заболеваемост и смъртност както при 
първата вълна. 
 
С напредването на зимата обаче рисковете 
за по-възрастните и по-уязвими членове на 
нашата общност нарастват. 

На този етап бихме искали да благодарим на 
многото хора, които следваха насоките 
относно Covid-19 през лятото. 

Без вашето сътрудничество вероятно много 
по-рано щяхме да видим нарастването на 
случаите. 

Сега обаче трябва да удвоим усилията си, за 
да направим всичко възможно и да защитим 
близките си от излишна болка и скръб. 

Като действаме веднага, можем да 
предотвратим претоварването на нашите 
служби за здравна помощ - това са нашите 
общопрактикуващи лекари и болници. 

Освен това ще ни помогне да избегнем 
втора карантина, която може да доведе до 
затваряне на магазините и компаниите и 
отново до по-строги ограничения за 
жителите. 

Не се заблуждавайте, ако броят на 
случаите продължава да нараства, ние ще 
бъдем изправени пред далеч по-строги 
разпоредби от правителството 

 
 
 
 

        Съветник Джоузеф Еджиофор       Д-р Уил Маймарис 

 
Вече не можем да го оставим на някой друг - 
всички ние трябва да поемем лична 
отговорност, ако искаме да поставим вируса 
под контрол.  
 
Затова, моля, следвайте указанията на гърба 
на това писмо и помогнете със защитаването 
на животи и поминък. Ще намерите и как да 
получите съвет и подкрепа от община 
Харингей.  
 
Носенето на средство за покриване на 
лицето на обществени места, поддържането 
на дистанция, по-честото миене на ръцете са 
дребни неща. Но те имат значение. 

Много по-трудно, но също толкова важно е 
ограничаването на нашите социални 
контакти - дори навън. Трябва да ограничим 
броя на хората, с които се срещаме, 
включително децата.  

И ако все пак проявите признаци на Covid-19, 
треска, загуба или промяна на обонянието 
или вкуса или нова и продължителна 
кашлица, останете у дома и си направете 
тест. Ако нямате тези симптоми, моля, не 
заявявайте тест.  

Тези действия защитават нас и околните и 
показват на общността ни, че наистина ни е 
грижа. 

Благодарим ви! 

Съветник Джоузеф Еджиофор  
Ръководител на община Харингей 

Д-р Уил Маймарис 
Директор на Обществено здраве, Харингей 

haringey.gov.uk 



 ПАЗЕТЕ 
ХАРИНГЕЙ 

 
 
 
 

МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ 
20 секунди 

 
НОСЕТЕ СРЕДСТВО ЗА 
ПОКРИВАНЕ НА ЛИЦЕТО  
в обществения транспорт и 
на закрито  
 
СПАЗВАЙТЕ ДИСТАНЦИЯ 
от два метра 

 
 
 

ОГРАНИЧЕТЕ БРОЯ  
обществени събирания с малко 
на брой хора 

 

СИМПТОМИ НА COVID 
Изследвайте се сега 
nhs.uk/coronavirus или 
позвънете на номер 111 

Ако се нуждаете от помощ заради проблеми, свързани с COVID-19, впишете се в 
нашата страница Connected Communities на www.haringey.gov.uk/connected-
communities или позвънете до телефонната линия на Connected Communities на 
номер 020 8489 4431 (от понеделник до петък 9:00 ч. до 17:00 ч.). 

http://www.haringey.gov.uk/connected-communities
http://www.haringey.gov.uk/connected-communities
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