
Übersetzung ins Polnische  

Ostrzeżenie i informacje z Urzędu Zdrowia (Gesundheitsmat) w Remscheid. 

Liczba zachorowan na Korono wirusa wzrasta drastycznie. Szkoły i przedszkola będą musiały zostać 
zamknięte, jeśli liczba zachorowan będzie dalej wzrastać. 

Pomóż nam zahamować wzrost zachorowan: 

 Jeśli jesteście Państwo albo Państwa dziecko przeziębieni, zostańcie koniecznie w domu. W razie 
objaw choroby poinformuj telefonicznie swojego lekarza rodzinnego. Lekarz powie Ci co dalej robić, 
jak się zachować.  

 Jeśli Pani/Pan albo ktokolwiek z rodzinny wraca z podroży musi od razu zameldować się w Urzędzie 
Zdrowia w Remscheid! Pod numerem telefonu: (0 21 91) 16 - 35 55 dostępnym od poniedziałku do 
piątku od godziny 8 do 16! 

 Nie podróżuj do miejsc o podwyższonym ryzyku zachorowan. 
 Nie spotykaj się w domu w dużych grupach rodzinnym, nie organizuj w domu dużych przyjęć 

rodzinnych. 
 Nie bierz udziału w dużych uroczystościach kościelnych 
 Zachowaj odstęp minimum 1,5 metra od innych osób w miejscach publicznych (w sklepach, 

klubach, barach, kawiarniach, na ulicach itd.) 
 Używaj zawsze ochronny na nos i usta (maska) – także u przyjaciół i krewnych 
 Nie obejmuj, nie całuj w policzek, nie podawaj ręki na przywitanie osobom, które nie mieszkają w 

tym samym domu, mieszkaniu. 
 Nie spotykaj się z osobami chorymi. 
 Przebywaj często i długo na świeżym powietrzu. 
 Rob zakupy w sklepach, kiedy nie ma dużego ruchu. 
 Myj ręce długo i regularnie pod woda, używając mydła. Minimum 20 sekund. 

W razie nieprzestrzegania zalecanych zasad higieny trzeba liczy się z wysokimi karami finansowymi. Każdy 
kto pozostaje w kwarantannie, musi zawsze przebywać w domu lub mieszkaniu. Za niestosowanie się do 
zasad kwarantanny groza wysokie kary grzywny.  

Przestrzegaj zasad, aby udało nam się uniknąć drugiego Lockdownu! 

 
Z powazaniem,  
Burkhard Mast-Weisz 
Oberbürgermeister  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prosze odciąć i zwrócić do placówki szkolnej 

 

............................................................................................................................................................................. 

(Imię i nazwisko)                                                                                                                                                                   (data) 

Ja niżej podpisany oświadczam, że informacje od władz miasta Remscheid dotyczące zasad zachowania                  
i higieny z dnia 21.09.2020 otrzymałam/lem i przyjęłam/lem do wiadomości. 

 

.............................................................................................................................................................................
Podpis 



 


