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OSTROŻNOŚĆ 
I PROFILAKTYKA

Drodzy mieszkańcy Sosnowca! Sytuacja, w której się znaleźliśmy w związku z epidemią koronawirusa, wymaga od Nas zachowania 
szczególnych środków ostrożności. Profilaktyka i zachowanie zdrowego rozsądku są w tej chwili najważniejsze. Ograniczmy naszą  
aktywność do niezbędnego minimum. 

Zwra cam się do Pań stwa z proś bą o od -

po wie dzial ne współ dzia ła nie. Pa mię taj -

my, że za mknię cie szkół nie jest for mą 

do dat ko wych fe rii. Do pil nuj my, aby 

dzie ci nie prze by wa ły w miej scach pu -

blicz nych.  

Pro szę, aby naj młod si nie mie li bli skich 

kon tak tów z oso ba mi star szy mi, któ re w spo -

sób szcze gól ny mu si my chro nić przed za ra że -

niem ko ro na wi ru sem. 

Zo stań my w do mach, nie od wie dzaj my 

ga le rii han dlo wych, lo ka li ga stro no micz -

nych, uni kaj my du żych sku pisk lud no ści. 

Miej skie in sty tu cje kul tu ry są za mknię te, 

po dob nie jak ba se ny i pla ce za baw. Wpro -

wa dzi li śmy za kaz od wie dzin w szpi ta lach.  

To sy tu acja na praw dę nad zwy czaj na, po -

sta raj my się więc zmi ni ma li zo wać prze by wa -

nie w gru pach. Chciał bym tak że za ape lo wać 

o od wo ła nie wszel kich im prez or ga ni zo wa -

nych przed pod mio ty pry wat ne. Za cho waj -

my po wa gę sy tu acji, ale za ra zem nie po pa daj -

my w pa ni kę. Chciał bym z te go miej sca za -

pew nić, że Urząd Miej ski w So snow cu bę -

dzie po da wał in for ma cje rze tel ne i wia ry god -

ne. Za chę cam do za po zna nia się z in for ma -

cja mi, któ re ma ją po móc w co dzien nym 

funk cjo no wa niu w tym szcze gól nym dla nas 

cza sie. 

 

ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI,  
prezydent Sosnowca

kuriermiejski
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WYDANIE  SPECJALNE

Gorączka, kaszel i duszności 
to najczęstsze objawy, które 
wywołuje koronawirus. Co 
zrobić, jeśli podejrzewasz, 
że zostałeś zarażony i jak 
wygląda leczenie? Nie 
wpadajmy w panikę,  
ale zróbmy wszystko, by 
zapobiec rozprzestrzenianiu 
się wirusa. 
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Zanim przyjdziesz 
do Urzędu Miejskiego 
i innych miejskich instytucji, 
zadzwoń. Obowiązują inne 
zasady, niż do tej pory. Jeśli 
nie jest to konieczne,  
nie przychodź osobiście, 
załatw sprawę elektronicznie. 
Do 25 marca będą zamknięte 
placówki edukacyjne 
i kulturalne. 
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