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KORONAVĪRUSS (COVID19): DROŠA DZĪVE MĀJĀS AR KOMUNĀLĀM TELPĀM
Mēs Jums rakstām, lai informētu par svarīgiem pašreizējiem AK vadības ieteikumiem
koronavīrusa sakarā. Tos var izlasīt vietnē:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data
/file/877678/coronavirus-leaflet.pdf
Komunālo telpu lietošana, ja dzīvojat kopā ar personām, kas nav daļa no Jūsu ģimenes
Līdz minimumam samaziniet laiku, kuru pavadāt komunālās telpās, tādās kā virtuve vannas
istaba vai dzīvojamā telpa, un kārtīgi vēdiniet kopējās telpas.
Centieties atrasties 2 metru (3 soļu) attālumā no cilvēkiem, ar kuriem dzīvojat. Ja varat,
izmantojiet atsevišķu vannas istabu, kuru neizmanto citi. Noteikti lietojiet atsevišķus dvieļus gan
pēc dušas, gan arī roku slaucīšanai pēc mazgāšanas. Glabājiet dvieli savā istabā.
Ja lietojat kopēju tualeti vai vannas istabu, pēc katras lietošanas reizes tā no teikti rūpīgi jāiztīra
(piem., ar ziepjūdeni jānoslauka virsmas, pie kurām pieskārāties).
Ja lietojat virtuvi kopā ar citām personām, centieties to neizmantot, kad virtuvē atrodas citas
personas. Ēdiet maltītes savā istabā, ja tas ir iespējams. Ja Jums ir trauku mazgājamā mašīna,
mazgājiet un žāvējiet tajā savus galda piederumus un traukus. Ja tas nav iespējams, mazgājiet
tos ar parasto trauku mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni un rūpīgi tos noslaukiet. Neaizmirstiet
noslaucīt traukus ar atsevišķu trauku dvieli, kuru neizmanto citas personas, un uzreiz nolieciet
to nost. Neatstājiet traukus, lai tie nožūtu.
Mēs saprotam, ka dažiem cilvēkiem būs ļoti grūti nošķirties no citām personām mājās.
Centieties pēc iespējas ieverot šos padomus, un visām personām Jūsu mājās vajadzētu:
 regulāri mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm;
 izvairīties aiztikt seju;
 tīrīt bieži skartās virsmas.
Ja esat darba ņēmējs un nespējat strādāt koronavīrusa dēļ, lūdzu, aplūkojiet Darba un pensiju
departamenta sniegtos ieteikumus, lai uzzinātu vairāk, par Jums pieejamo atbalstu.
Pateicamies par Jūsu sadarbību šajā grūtajā laikā. Iesakām regulāri aplūkot padomes vietni, kur
atradīsiet jaunākos ieteikumus:
https://www.doncaster.gov.uk/services/health-wellbeing/coronavirus-covid-19
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