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Drodzy mieszkańcy,  
 
KORONAWIRUS (COVID19): BEZPIECZNE PRZEBYWANIE W DOMACH Z 
UDOGODNIENIAMI WSPÓLNEGO UZYTKU 
 
Piszemy do Państwa, aby zwrócić szczególną uwagę na bardzo ważne obecnie porady 
brytyjskiego rządu w związku z koronawirusem. Można je znaleźć pod adresem:  
 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen
t_data /file/877678/coronavirus-leaflet.pdf 
 
Korzystanie ze wspólnych pomieszczeń, jeśli zamieszkuje się z innymi ludźmi, 
którzy nie są częścią Państwa rodziny 
 
Należy w jak największym stopniu ograniczyć czas spędzany w pomieszczeniach 
wspólnego użytku, takich jak kuchnie, łazienki i salony i dobrze wietrzyć takie 
pomieszczenia.  
 
Należy starać się, aby zachować odstęp 2 metrów (3 kroki) od ludzi, z którymi Państwo 
mieszkają. Jeśli to możliwe, należy używać oddzielnej niż inni łazienki. Należy upewnić 
się, że używają Państwo osobnych ręczników niż pozostali ludzie, zarówno do 
wycierania ciała po kąpieli jak i do wycierania rąk. Należy trzymać swoje ręczniki w 
swoim pokoju.  
 
Jeśli używają Państwo wspólnej toalety i łazienki, ważne jest, aby wyczyścić je dobrze 
po każdym skorzystaniu z nich (np. wytrzeć powierzchnie, których dotyka się używając 
wody z mydłem). 
 
Jeśli używają Państwo tej samej co inni kuchni, nie należy przebywać w niej, podczas 
gdy inni znajdują się w niej. Jeśli to możliwe należy zabierać swoje posiłki z powrotem 
do swojego pokoju i tam je spożywać. Jeśli posiadają Państwo zmywarkę do naczyń, 
należy używać jej do mycia i suszenia używanych naczyń i sztućców. Jeśli nie jest to 
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możliwe, należy umyć je ciepłą wodą za pomocą zwykłego płynu do mycia naczyń i 
osuszyć je dokładnie, pamiętając o używaniu oddzielnych ręczników kuchennych i od 
razu je odłożyć. Nie należy odstawiać rzeczy na bok do wyschnięcia. 
 
Rozumiemy, że może to być trudne dla niektórych z Państwa, aby oddzielić się od 
innych osób przebywających w tym samym domu. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
postępować według tych zaleceń. Wszyscy mieszkańcy domu powinni: 

 regularnie myć ręce wodą z mydłem 

 unikać dotykania twarzy 

 myć często dotykane powierzchnie. 
 
Jeśli są Państwo pracownikami, którzy nie są w stanie pracować z powodu 
koronawirusa, prosimy o sprawdzenie wytycznych z Departamentu Pracy, Emerytur i 
Rent, aby dowiedzieć się więcej odnośnie wsparcia, które może być dla Państwa 
dostępne.  
 
Dziękujemy za współpracę w tym trudnym czasie i prosimy o monitorowanie strony 
internetowej Rady w celu uzyskania aktualnych porad:  
 
https://www.northlincs.gov.uk/people-health-and-care/coronavirus-covid-19/ 
 
Z wyrazami szacunku,  
 
 
 
 
Anthony Horan 
Team Leader 
Environmental Health & Housing 
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