
Prezado Residente,

Como você deve estar ciente o número 
de COVID-19: Casos de Coronavírus em 
Haringey e Londres aumentaram, e isto é 
algo que cada um de nós tem que levar muito 
a sério.

No momento, o vírus parece estar 
predominantemente afetando os grupos 
etários mais jovens, o que significa que não 
estamos vendo os níveis de doença e morte 
vistos na primeira onda.

Entretanto, à medida que o inverno se 
aproxima, os riscos para os membros 
mais idosos e mais vulneráveis de nossa 
comunidade aumentam.

Gostaríamos, neste momento, de agradecer 
ao grande número de pessoas que têm 
aderido às diretrizes do Covid-19 durante 
todo o verão.

Sem sua cooperação, nós provavelmente 
teríamos visto o aumento de casos muito 
antes.

Mas agora devemos redobrar nossos 
esforços para fazer o máximo possível 
para proteger nossos entes queridos de 
sofrimentos e mágoas desnecessários.

Se agirmos imediatamente, poderemos 
evitar que os serviços do NHS - isto é, 
nossos GPs e hospitais - não fiquem 
sobrecarregados.

Isso também evitará um segundo 
confinamento, que poderá causar o 
fechamento das nossas lojas e empresas, e 
restrições mais severas para os residentes 
novamente.

Não se iluda, se os números de casos 
continuarem a subir, enfrentamos 
regulamentações muito mais rigorosas por 
parte do governo.

Não podemos mais depender de outra 
pessoa - todos nós devemos assumir 
responsabilidade pessoal se quisermos 
controlar o vírus.

Portanto, por favor, siga as orientações no 
verso desta carta e ajude a proteger vidas 
e meios de subsistência. Você também 
encontrará como obter conselhos e o apoio 
do Conselho Haringey.

O uso de máscaras em público, manter a 
distância, lavar as mãos com mais frequência, 
são pequenas coisas, mas realmente fazem 
uma diferença.

Muito mais difícil, mas igualmente 
importante, é restringir nossas interações 
sociais - mesmo quando estamos na rua. 
Devemos limitar o número de pessoas com 
as quais nos misturamos, inclusive crianças.

E se você mostrar sinais de Covid-19, como 
febre, perda ou mudança de olfato ou paladar, 
ou uma nova e contínua tosse, fique em casa 
e faça um teste. Se você não apresentar 
estes sintomas, por favor, não solicite um 
teste.

Estas ações não protegem somente a nós, 
mas aos demais e demostram à nossa 
comunidade que realmente nos importamos 
com ela.
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LAVE SUAS MĀOS
Por 20 segundos

USE MÁSCARAS
em transporte público e 
espaços fechados

MANTENHA SUA DISTÂNCIA
com dois metros de distância

SINTOMAS DE COVID
Faça o teste agora  
nhs.uk/coronavirus ou ligue para 111

LIMITE O NÚMERO DE PESSOAS
com pequenos encontros sociais

KEEP
HARINGEY
SAFE

Caso precise de ajuda devido a problemas relacionados ào COVID-19, acesse nossa página da 
web Connected Communities (Comunidades Conectadas) www.haringey.gov.uk/connected-
communities ou ligue para a linha de ajuda Connected Communities (Comunidades 
Conectadas) 020 8489 4431 (aberta de segunda a sexta-feira das 9h às 17h).


