Polish Covid-19
Pozdrowienia,
Zacznę od stwierdzenia, że ostatnie wydarzenia związane z COVID-19 i ich wypadki są dla naszych
mieszkańców, pracowników naszej wioski, policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego trudnymi czasami.
Naszym pierwszym priorytetem są mieszkańcy naszej wioski i dlatego przestrzegamy wytycznych i protokołów,
jak najlepiej się nimi poruszać dla zdrowia, dobrobytu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Prosimy
wszystkich naszych mieszkańców, aby postępowali zgodnie z protokołem przewodnika, aby zminimalizować
narażenie i aby dowiedzieć się więcej porad dotyczących profilaktyki, odwiedzając: www.cdc.gov Departament
Zdrowia stanu Nowy Jork Departament Zdrowia Hrabstwa Orange Village of Monroe, aby skontaktować się ze
mną lub z naszym Hall Village pod numerem: 845-782-8341 Pamiętaj, aby: Często myj ręce po wyjściu na jaw.
Użyj środka dezynfekującego do rąk, jeśli jest dostępny, o zawartości alkoholu co najmniej 60%. Unikaj
dotykania oczu, nosa i ust niemytymi rękami. Unikaj bliskiego kontaktu z chorymi. Zakrywaj usta lub nos
podczas kaszlu lub kichania. Noś maskę na twarz, jeśli jesteś chory. Pozostań w domu, jeśli jesteś chory, z
wyjątkiem szukania pomocy medycznej. Prosimy społeczeństwo o współpracę z agencjami służby zdrowia,
naszymi wolontariackimi agencjami straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, naszym departamentem policji i
pracownikami wsi podczas tych wydarzeń. Pozwoli im to być najbardziej wydajnymi w dozowaniu informacji i
zasobów. Będziemy nadal przekazywać informacje społeczeństwu, gdy tylko się do nas zwracają. Ponadto
zachęcam wszystkich naszych mieszkańców, aby dołączyli do mojej rady i siebie do rozważenia wsparcia
naszych lokalnych firm w tym najtrudniejszym okresie gospodarczym, który bezpośrednio wpływa na nich, aw
rezultacie na naszą społeczność. Zastanów się nad zakupem bonów upominkowych, których możesz użyć w
innym czasie w restauracjach, a także w innych usługach biznesowych. Ja, wraz z zarządem, spędziłem ostatnie
kilka dni, spacerując po środowisku biznesowym, oferując nasze wsparcie i wskazówki w zakresie wszelkich
problemów, z którymi mogą się oni spotkać. Proszę również, abyśmy wszyscy zastanowili się nad obciążeniami,
jakie to środowisko wywiera na nasze supermarkety i inne sklepy detaliczne. Dokonując zakupów, weź pod
uwagę sąsiadów i innych kupujących, ponieważ braki mają bardzo częste motywy, a model detaliczny ma
trudności z utrzymaniem luki między sklepem a magazynem. Jako wspólnota wielokrotnie okazaliśmy, przez
bardzo trudne okresy, miłość, dobroć i szczerą troskę o siebie nawzajem. Niech to będzie kolejny błyszczący
przykład tego, kim jesteśmy. Bardzo twoje Neil S. Dwyer Burmistrz, wieś Monroe
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