(Polnisch)

Uwaga – Informacja – Koronawirus !!!
Proszę stosować się do następujących reguł!
Ze względu na obecną sytuację w celu ochrony ludności przed koronawirusem obowiązują
tymczasowo w Niemczech, a więc także w Emden przepisy prawne, które muszą być pilnie
przestrzegane przez wszystkich obywateli.
Celem jest, socjalne kontakty tak zredukować, aby wirus nie mógł się dalej rozprzestrzeniać.










Dlatego jest bardzo ważne, ograniczenie kontaktów do tylko niezbędnych, przebywac jak
najwięcej w domu i nie chodzić na odwiedziny i nie przyjmować odwiedzin.
Utrzymanie minimalnej odległości co najmniej 1,50 m w miejscach publicznych.
Pobyt w przestrzeni publicznej jest dozwolone tylko samemu lub z inną osobą z kręgu rodziny albo
członka gospodarstwa domowego.
Imprezy w grupach - również prywatnych - są zabronione, jak również spotkania w obiektach
rekreacyjnych i sportowych, kościołach, meczetach, synagogach i w innych instytucjach.
Droga do pracy, dotrzymywanie ważnych terminów, prywatny sport i poruszanie się na
świeżym powietrzu, zgodnie z podanymi warunkami są dozwolone.
Zamknięte są ; wszystkie inne sklepy, instytucje komunalne i place zabaw dla dzieci,
baseny, siłownia, sale gier, kawiarnie itp.
Restauracje, snack bary i tym podobne są zamknięte dla gości, dozwolone jest jedynie dostawa i odbieranie
żywności i napojów.
Ze względu na obecną sytuację pozostają otwarte; sklepy spożywcze, apteki, gabinety
lekarskie, stacje benzynowe, banki i Sparkasse.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów, grożą kary ze strony
urzędu porządku publicznego.
Z pewnością Państwo już doświadczyło, jak łatwo dochodzi do rozsiewu i jak poważnie ten wirus
zagraża życie. Więcej informacji otrzyma Państwo na stronie internetowej miasta Emden, także w
innych językach, www.emden.de






Jeśli mają Państwo objawy wskazujące na wirusowe podłoże choroby, proszę
skontaktować się z wydziałem zdrowia publicznego (Gesundheitsamt) za pomocą
formularza online. Ten formularz może być czytany w różnych językach.
Powinno Państwo również odwiedzić Lekarza tylko w ostrych przypadkach i po uprzednim
kontakcie telefonicznym.
Jeśli jest Państwo zaniepokojone w tym względzie, albo potrzebuje pomocy,
proszę skorzystać z telefonu zaufania i pomocy miast Emden, Tel. 04921 / 87 19 84

Prosimy o pomoc i zgodne postępowanie z obecnymi zasadami i ewentualnie z następującymi
przepisami. Ponieważ przez to chronią Państwo nie tylko siebie, ale także wszystkich innych
ludzi w naszym mieście!!!

