
   Drodzy Mieszkańcy,
 

  Pandemia koronawirusa doświadcza nas wszystkich. Od nas zależy też 

to, jak skutecznie będziemy z nim walczyć. Dlatego przekazuję w Wasze ręce 

maseczki, które pozyskaliśmy w ramach akcji „Maseczki dla Polski”. 

Są to maseczki wielokrotnego użytku (instrukcję znajdziecie na drugiej 

stronie).

  Bardzo Was zachęcam do noszenia ich podczas niezbędnych wyjść 

z domu. Nie zapominajcie też o rękawiczkach jednorazowych, higienie rąk

i przestrzeganiu wszystkich zaleceń sanitarnych. 

  Przypominam, że:

• wychodzimy tylko do pracy, na niezbędne zakupy,  w sprawach  związanych 

 ze zdrowiem;

• zachowujemy odstęp 2 metrów od drugiej osoby;

• nie organizujemy spotkań ze znajomymi;

• we mszy św. może uczestniczyć pięć osób;

• w razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej,  kontaktujemy się 

 z lekarzem telefonicznie. 

  W razie podejrzenia zarażenia koronawirusem dzwonimy pod nr tel.:

538 286 085, 603 131 845, 538 286 084, 538 286 090, 737 819 396.

  Wiem doskonale, że przestrzeganie zakazów jest trudne i wszyscy 

tęsknimy za normalnym życiem, ale tylko dyscyplina każdego z nas sprawi,

że szybciej do niego wrócimy. 

 



Instrukcja

  Maseczki na twarz dystrybuowane w ramach akcji „Maseczki dla Polski” 

są wielorazowego użytku i nie są wyrobem medycznym. Wspomagają 

ograniczenie kontaktu rąk z twarzą i rozprzestrzenianie się areozolu 

wydychanego przez użytkownika maseczki (katar, kaszel).

  Maseczka może ograniczyć niebezpieczeństwo zarażenia, nie zapewnia 

jednak pełnej ochrony przed drobnoustrojami i wirusami.

  Instrukcja obsługi maseczki:

1. Wyjmij maseczkę z opakowania.

2. Zawiąż supeł na gumce.

3. Wyreguluj długość gumki.

4. Dodatkowo maseczkę można wyposażyć w jednorazowy filtr. Filtrem 

może być np. chusteczka higieniczna lub ręcznik papierowy. Należy 

go włożyć do środka maseczki.

5. Załóż maseczkę na twarz.

6. NIE DOTYKAJ PRZEDNIEJ POWIERZCHNI MASECZKI 

PODCZAS JEJ UŻYWANIA.

7. PRZED ZDJĘCIEM MASECZKI KONIECZNIE UMYJ RĘCE.

8. Zdejmij maseczkę chwytając tylko za gumki.

9. Wyrzuć filtr jednorazowy (chusteczka higieniczna lub ręcznik 

papierowy), ponownie umyj ręce. 

10. Maseczkę wygotuj we wrzątku przez 30 minut.


