
Szanowny mieszkańcu,

Jak być może wiesz, liczba przypadków 
COVID-19: Koronavirus w Haringey i 
Londynie zaczęła rosnąć.

Jest to coś, co każdy z nas musi traktować 
poważnie.

W tej chwili wydaje się, że wirus występuje 
głównie w młodszych grupach wiekowych, 
co oznacza, że nie widzieliśmy poziomu 
zachorowania i zgonów podobnych do 
pierwszej fali.

Jednakże, ze względu na nadchodzącą zimę, 
rośnie zagrożenie dla starszych i bardziej 
wrażliwych członków naszej społeczności.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 
bardzo wszystkim osobom, które latem 
stosowały się do wytycznych związanych z 
Covid-19.

Bez waszej współpracy, wzrost liczby 
przypadków nastąpiłby prawdopodobnie 
znacznie wcześniej.

Teraz jednak, musimy podwoić nasze 
wysiłki, aby zrobić wszystko, co w naszej 
mocy i chronić naszych bliskich przed 
niepotrzebnym cierpieniem i bólem serca.

Poprzez natychmiastowe działanie, możemy 
zapobiec przeciążeniu naszego NHS - czyli 
naszych lekarzy rodzinnych i szpitali.

Uchroni nas to również przed kolejnym 
lockdownem, który może spowodować 
zamknięcie naszych sklepów i biznesów oraz 
ponowne nałożenie surowszych ograniczeń 
na mieszkańców.

Możemy mieć pewność, że jeśli liczba 
zakażeń będzie nadal rosła, będziemy musieli 
stawić czoła znacznie surowszym przepisom 
rządowym. 

Nie możemy dłużej pozostawiać tego komuś 
innemu - wszyscy musimy wziąć osobistą 
odpowiedzialność, jeśli chcemy kontrolować 
wirusa.

Dlatego proszę, postępuj zgodnie ze 
wskazówkami na odwrocie tego listu i pomóż 
nam chronić życie i źródła utrzymania. 
Dowiesz się również, jak uzyskać poradę i 
wsparcie od Haringey Council.

Noszenie na twarzy maski w miejscach 
publicznych, trzymanie się od siebie z daleka, 
częstsze mycie rąk to drobiazgi. Robią one 
jednak ogromną różnicę.

O wiele trudniejsze, ale równie ważne, jest 
ograniczanie naszych interakcji społecznych - 
nawet na zewnątrz. Musimy ograniczyć liczbę 
osób, z którymi się spotykamy, w tym liczbę 
dzieci.

W przypadku zaś jeśli będziesz mieć objawy 
Covid-19, gorączkę, utratę lub zmianę zmysłu 
węchu lub smaku, albo nowy i ciągły kaszel, 
zostań w domu i zrób test. Jeśli nie masz tych 
objawów, nie proś o wykonanie testu.

Te działania chronią nas i innych, a także 
pokazują naszej społeczności, jak bardzo się 
troszczymy.
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MYJ RĘCE
przez 20 sekund

NOŚ NA TWARZY MASKĘ
w transporcie publicznym i 
pomieszczeniach zamkniętych

ZACHOWAJ DYSTANS
dwa metry odległości

COVID - OBJAWY
Zrób test już teraz  
nhs.uk/coronavirus or call 111

OGRANICZ LICZBĘ OSÓB
spotykaj się w małym gronie

KEEP
HARINGEY
SAFE

Jeśli potrzebujesz pomocy w związku z problemami związanymi z COVID-19, zaloguj się na 
naszej stronie internetowej Connected Communities www.haringey.gov.uk/connected-
communities lub zadzwoń na naszą infolinię 020 8489 4431 (czynna od poniedziałku do piątku 
w godz. od 9:00 do 17:00).


