Ważne informacje
dot. koronawirusa
SARS-CoV-2
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.
Choroba najczęściej objawia się: gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami
mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg
choroby obserwuje się u ok. 15–20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3%
osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby
i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne
choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przed zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i
ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:
 w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych
wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,


masz podwyższoną temperaturę,



kaszlesz i masz duszności.

Masz objawy i wróciłeś z regionu, w którym występuje
koronawirus?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje
koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub
miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:
• bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarnoepidemiologiczną
w Tczewie ul.Ob. Westerplatte 10, tel/fax: 58 531 27 30
Maria Wons

tel: 58 531 39 31

LUB
• zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjnozakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania
medycznego.
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Skrzynka
na korespondencję do urzędu

Komunikaty:
•

Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
na terenie województwa pomorskiego

Wojewoda Pomorski zarządza zawieszenie organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności
w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach
kultury i galeriach sztuki.
• Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych
Szkoły zamknięte do 24 maja,
Egzaminy klas 8 16-18 czerwca
Egzaminy maturalne 8-29 czerwca
Egzaminy zawodowe 17-28 sierpnia
Funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe –
zarówno publiczne, jak i niepubliczne – nie będą prowadziły zajęć dydaktycznowychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z
konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Informujemy, iż korespondencję do Urzędu można
przekazywać również za pośrednictwem skrzynki
umieszczonej przy wejściu do budynku.
Jednocześnie prosimy o niewrzucanie do skrzynki
wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Skrzynka dostępna będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 13.30.
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