
   
--- Trzymaj się z dala od miejsc w których gromadzi się dużo ludzi Trzymaj się z dala od miejsc w których gromadzi się dużo ludzi Trzymaj się z dala od miejsc w których gromadzi się dużo ludzi
- Zachowuj odległość 2 metrów - około jednej długości ciała -- Zachowuj odległość 2 metrów - około jednej długości ciała -- Zachowuj odległość 2 metrów - około jednej długości ciała -
od innych osóbod innych osóbod innych osób
- Unikaj dotykania innych osób - dotyczy to też podawania ręki- Unikaj dotykania innych osób - dotyczy to też podawania ręki- Unikaj dotykania innych osób - dotyczy to też podawania ręki
- Stosuj zabezpieczenia osobiste - noś maseczkę, rękawiczki- Stosuj zabezpieczenia osobiste - noś maseczkę, rękawiczki- Stosuj zabezpieczenia osobiste - noś maseczkę, rękawiczki
- Nie organizuj spotkań wieloosobowych i uroczystości- Nie organizuj spotkań wieloosobowych i uroczystości- Nie organizuj spotkań wieloosobowych i uroczystości
- Zachowaj podstawową higienę osobistą, w tym mycie- Zachowaj podstawową higienę osobistą, w tym mycie- Zachowaj podstawową higienę osobistą, w tym mycie                                             
   i dezynfekcję rąki dezynfekcję rąki dezynfekcję rąk
- Załatwiaj sprawy urzędowe drogą elektroniczną lub- Załatwiaj sprawy urzędowe drogą elektroniczną lub- Załatwiaj sprawy urzędowe drogą elektroniczną lub
telefonicznątelefonicznątelefoniczną
- Nie okłamuj służb publicznych o stanie swojego zdrowia lub- Nie okłamuj służb publicznych o stanie swojego zdrowia lub- Nie okłamuj służb publicznych o stanie swojego zdrowia lub
faktu przebywania w okresie kwarantannyfaktu przebywania w okresie kwarantannyfaktu przebywania w okresie kwarantanny
- Zgłoś do Sanepidu w  przypadku podejrzenia kontaktu z- Zgłoś do Sanepidu w  przypadku podejrzenia kontaktu z- Zgłoś do Sanepidu w  przypadku podejrzenia kontaktu z
osobą zarażonąosobą zarażonąosobą zarażoną

 Apelujemy o rozsądek i wspólną Apelujemy o rozsądek i wspólną Apelujemy o rozsądek i wspólną
odpowiedzialność za zdrowieodpowiedzialność za zdrowieodpowiedzialność za zdrowie

własne, swojej rodziny i osób naswłasne, swojej rodziny i osób naswłasne, swojej rodziny i osób nas
otaczających.otaczających.otaczających.

DO MIESZKAŃCÓWDO MIESZKAŃCÓWDO MIESZKAŃCÓW   
POWIATU JAWORSKIEGOPOWIATU JAWORSKIEGOPOWIATU JAWORSKIEGO

Starosta Jaworski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Komendant Powiatowy PSP
Komendant Powiatowy Policji

#PowstrzymajZakażenia


