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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WYDA
SPECJ NIE
ALNE

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.

Zwracam się do Państwa z prośbą o odpowiedzialne współdziałanie. Pamiętajmy, że zamknięcie szkół nie jest formą
dodatkowych fe rii. Dopil nuj my, aby
dzieci nie przebywały w miejscach publicznych.
Proszę, aby najmłodsi nie mieli bliskich
kontaktów z osobami starszymi, które w spo-

sób szczególny musimy chronić przed zarażeniem koronawirusem.
Zostańmy w domach, nie odwiedzajmy
galerii handlowych, lokali gastronomicznych, unikajmy dużych skupisk ludności.
Miejskie instytucje kultury są zamknięte,
podobnie jak baseny i place zabaw. Wprowadziliśmy zakaz odwiedzin w szpitalach.

To sytuacja naprawdę nadzwyczajna, postarajmy się więc zminimalizować przebywanie w grupach. Chciałbym także zaapelować
o odwołanie wszelkich imprez organizowanych przed podmioty prywatne. Zachowajmy powagę sytuacji, ale zarazem nie popadajmy w panikę. Chciałbym z tego miejsca zapewnić, że Urząd Miejski w Sosnowcu bę-

dzie podawał informacje rzetelne i wiarygodne. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, które mają pomóc w codziennym
funkcjonowaniu w tym szczególnym dla nas
czasie.
ARKADIUSZ CHĘCIŃSKI,
prezydent Sosnowca
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