Kochani mieszkańcy Hattingen,
od wielu miesięcy koronawirus jest częścią naszego codziennego życia. Musimy żyć
ze zmianami w naszym życiu prywatnym i w pracy. Jeśli chcemy przetrwać ten
trudny okres, musimy trzymać się razem i okazać odpowiedzialność.
Dzięki masce na usta i nos możemy pomóc chronić siebie i innych. W Hattingen
noszenie maski było ważnym tematem od samego początku.To prosty środek, który
każdy może łatwo wprowadzić w życie.
W centrum miasta od kilku tygodni w niektórych miejscach obowiązuje noszenie
masek, ponieważ nie można tam zachować wystarczającej odległości. Na
Heggerstraße, Große Weilstraße lub w alejkach starego miasta jest bardzo ciasno.
Wiele osób spaceruje tam równocześnie i dlatego obowiązuje tam noszenie masek.
Polityka decyduje o obecnych zasadach, których wszyscy musimy absolutnie
przestrzegać. Jeśli zarażonych wirusem osób będzie coraz więcej, politycy zmienią
zasady postępowania. Dlatego ważne jest, aby Państwo zawsze się informowali.
Istnieją jednak ogólne zasady, które zawsze obowiązują i są bardzo ważne:
- Zachowajcie dystans co najmniej 1,5 m
- Zostańcie w domu, jeśli to możliwe
- Spotykajcie się z jak najmniejszą liczbą osób
- Noście maskę
- Myjcie regularnie ręce
- Nie podawajcie sobie rąk i kichajcie w łokieć
- Regularnie wietrzyjcie swoje mieszkania i domy, nawet teraz zimą
Burmistrz Hattingen apeluje do wszystkich:
- trzymajcie się przepisów! Każdy jest odpowiedzialny za to, jak się sprawy potoczą.
Dzięki odpowiednim środkom możemy chronić osoby starsze i chore. Wirus może
być dla nich bardzo niebezpieczny, a nawet śmiertelny. Każdy musi być tego
świadomy.
Ostatecznym celem jest to, aby system opieki zdrowotnej nigdy nie był przeciążony,
ponieważ zbyt wielu pacjentów z koronawirusem musi być jednocześnie leczonych w
szpitalu.
Na stronie głównej miasta Hattingen pod adresem: www.hattingen.de znajdują się
wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa. Udostępniliśmy tam również
materiały informacyjne w różnych językach.
Prosimy bardzo o regularne informowanie się.
W przypadku pytań związanych ze zdrowiem, informacji udziela wydział zdrowia
okręgu Ennepe-Ruhr-Kreis
Ważne informacje i numery telefonów dostępne są na stronie internetowej:
www.enkreis.de
Bądźcie zdrowi!

