Coronavirus (COVID-19)

Surowe nowe zasady pozostawania w
domu i z dala od innych osób wchodzą w
życie od środy 25 marca 2020 r
Jedno z najważniejszych działań
które wszyscy możemy podjąć
jest pozostanie w domu w
celu ochrony wyspy, naszej
infrastruktury I
bezpiecznego życia.
Kiedy zmniejszymy kontakt z
innymi osobami z dnia na dzień,
automatycznie zredukujemy
rozprzestrzenianie się Infekcji.
Dlatego State Of Guernsey teraz
(25 go Marca 2020) wprowadza
TRZY NOWE REGUŁY :

1.

Wymaganie jest od ludzi
pozostanie w domu z wyjątkiem
bardzo ogran iczonych celów.

2.

Zamkniecie nieistotnych
sklepów i miejsc
społecznych

3.

Zatrzymanie wszystkich
zgromadzeń więcej niż
dwóch osób publicznie

Każdy obywatel wyspy musi zastosować się do tych nowych Reguł.
Odpowiednie władze, włącznie z policja będą mieć władze żeby narzucić te
reguły - niedostosowanie się będzie karane grzywna i zgromadzenia będą
rozproszone.
Zasady te obowiązują od środy 25 marca 2020 r.). Stan Guernsey ponownie sprawdzi te ZASADY w ciągu 14 dni i rozluźni je, jeśli będą dowody, że
jest to możliwe.
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Corona vīruss (COVID – 19)

Najważniejsza wiadomość jest
taka żeby pozostać w domu
Tylko możesz opuścić dom z jednego z tych czterech powodów :
Nie częste Wyjście do sklepu po podstawowe prowianty
na przykład leki, jedzenie.
Jedna forma gimnastyki dziennie ogranicza się do biegania, chodzenia
lub jazdy na rowerze przez dwie godziny dziennie - samodzielnie lub z
osobą z domu. Ludzie mogą dbać o zwierzęta, na przykład konie.
Potrzeby medyczne jeżeli masz instrukcje od pracownika służby
zdrowia lub jest to wymagane po wezwaniu 999 lub w celu zapewnienia
opieki lub pomocy osobie słabej.
Podróżowanie do iz pracy tylko dla pracowników o znaczeniu
krytycznym Aby zapoznać się z listą osób kwaliﬁkujących się jako
krytyczni pracownicy, przejdź do: gov.gg/covid19guidance aby Guidance
dla kluczowych ﬁrm i pracowników przestrzegających ściśle nowych
środków dotyczących pozostania w domu.
Te cztery powody są wyjątkami - nawet podczas wykonywania tych
działań powinieneś minimalizować czas spędzony na zewnątrz domu i
zapewniać ze jesteś 2 metry od osoby poza twoim domem.
Te REGUŁY musza być wykonane przez wszystkie osoby. Oddzielne
wskazówki są dla osób i domów które są w kwarantannie i dla osób
bardzo słabych, chorych które musza być pod osłona.
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