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Please address all correspondence to Environmental Health & Housing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimate locatar, 
 
CORONAVIRUS (COVID-19): LOCUITUL ÎN SIGURANȚĂ ÎN CASELE CU 
FACILITĂȚI LA COMUN 
 
Vă scriem pentru a vă anunța sfaturile importante de actualitate oferite de guvernul din 
Marea Britanie pentru coronavirus. Acestea pot fi găsite la: 
 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmen
t_data/file/877678/co ronavirus-leaflet.pdf 
 
Folosirea spațiilor la comun în cazul în care locuiți cu alte persoane care nu fac 
parte din familia dvs. 
 
Reduceți cât de mult posibil perioada pe care o petreceți în spațiile la comun cum sunt 
bucătăriile, băile și sufrageriile și păstrați o ventilație bună în aceste spații comune.  
 
Încercați să păstrați 2 metri (3 pași) distanță față de persoanele cu care locuiți. Dacă 
puteți, folosiți băi separate de cele folosite de alte persoane. Asigurați-vă că folosiți 
prosoape separate, atât pentru a vă usca după ce faceți baie, cât și în scopul păstrării 
igienii mâinilor. Țineți-vă prosopul în cameră. 
 
În cazul în care folosiți o toaletă sau o baie comună, este important să le curățați în mod 
adecvat după fiecare utilizare (de ex. să ștergeți cu apă și săpun suprafețele cu care ați 
venit în contact). 
 
În cazul în care folosiți la comun bucătăria, evitați să o folosiți în timp ce alte persoane 
se află acolo. Dacă este posibil, luați-vă mâncarea pentru a mânca în cameră. În cazul 
în care aveți o mașină de spălat vase, folosiți-o pentru a spăla și a usca vasele de 
bucătărie și tacâmurile. Dacă acest lucru nu este posibil, spălațile cu detergentul de 
vase pe care îl folosiți în mod obișnuit și cu apă caldă și uscați-le bine, ținând minte să 
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folosiți un prosop de bucătărie separat de cel folosit de alte persoane și să strângeți 
imediat vasele. Nu lăsați vase afară la uscat. 
 
Știm că va fi greu pentru unele persoane să se separe de ceilalți din casă. Ar trebui să 
faceți tot posibilul să urmați aceste instrucțiuni și fiecare persoană din casa dvs. ar 
trebui: 

 să se spele pe mâini în mod regulat cu apă și săpun 

 să evite să își atingă fața 

 să curețe frecvent suprafețele atinse.  
 
În cazul în care sunteți angajat/ ă și nu puteți munci datorită coronavirusului, vă rugăm 
să consultați instrucțiunile de la Departamentul de Muncă și Pensii (Department for 
Work and Pensions) pentru a afla despre sprijinul care vă este disponibil. 
 
Vă mulțumim pentru cooperare în aceste momente dificile și vă rugăm să monitorizați 
website-ul consiliului pentru informații actualizate:  
 
https://www.northlincs.gov.uk/people-health-and-care/coronavirus-covid-19/ 
 
Cu stimă, 
[semnătură indescifrabilă]  
 
 
 
 
Anthony Horan 
Team Leader 
Environmental Health & Housing 
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