
Maseczki muszą bezpiecznie zasłaniać twój nos
i usta. Mogą być jednorazowego lub
wielokrotnego użytku.

Face masks - what can be used? (Polish)



Wygodnie, ale i dokładnie przylegać do twarzy
Być zaczepione o twoją głowę przez sznurek
lub gumkę na uszy
Zawierać przynajmniej 2 warstwy materiału
Być zrobione z wygodnego/przewiewnego
materiału
Być możliwe do uprania (jeśli nie są
jednorazowe)

Maseczki powinny:



Maseczki mogą pomóc zredukować
rozprzestrzenianie się COVID-19, ale nie
zastępują dystansu społecznego i mycia rąk.



Umyj ręce lub nałóż na nie środek
odkażający przed dotykaniem maseczki

Poradnik do noszenia
maseczki

A guide to wearing a face mask (Polish)



Spróbuj unikać dotykania części, która
zakrywa nos i usta. Możesz trzymać
maskę za gumkę lub dziurki na uszy.



Unikaj noszenia maski na
szyi lub czole.



Nie dziel się z nikim swoją maseczką. Zmień
maskę, jeśli stanie się wilgotna lub
brudna albo po każdym użytku.



Wyrzuć jednorazowe maski do kosza na śmieci 
Nie noś drugi raz jednorazowych masek
Co do masek wielokrotnego użytku, upierz je po
każdym użyciu

Po użyciu:



Co mogę zrobić, jeśli martwię
się o swoją przyszłość?

What can I do if I'm worried about my future? (Polish)



Trudno jest żyć w takiej

niepewności jak teraz, ale

pamiętaj, że NIE jesteś sam!



Te zmartwienia przeminą...



Porozmawiaj z kimś o tym, jak

się czujesz aby mogli cię
wesprzeć.



Zawsze możesz zadzwonić na Telefon

Zaufania na 0800 1111



To nie jest na zawsze… 

tylko na teraz.



Jestem dzieckiem lub młodocianym,

którym się ktoś opiekuje, i myślę, że mogę
mieć koronawirusa, co powinienem zrobić?

I am a looked after child or care leaver and I think I may have COVID-19, what should I do? (Polish)



Porozmawiaj z dorosłymi, którzy mogą ci pomóc. To

może być twój pracownik socjalny, opiekun zastępczy lub

pracownik opieki.

Powiedz im, że nie czujesz się dobrze. Zastanowią się,

   

jak mogą ci pomóc.

      



Zostań w domu, odpoczywaj i spróbuj nie wchodzić
w kontakt z innymi ludźmi na przynajmniej 7 dni.

Jeśli źle się czujesz i potrzebujesz pomocy,

zadzwoń do NHS na numer 111 albo na telefon

ratunkowy 999.



Co powinienem zrobić jeśli nie czuję
się bezpiecznie tam, gdzie

mieszkam?

What should I do if I feel unsafe where I live? (Polish)



Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w domu,

ważne jest, żebyś porozmawiał ze swoim

pracownikiem opieki społecznej, jeśli jest

ci przydzielony, albo innym dorosłym,

który może pomóc.



Możesz też zadzwonić na Telefon

Zaufania na 0800 1111



Jeśli grozi ci niebezpieczeństwo,

zadzwoń na policję na numer 999



Dystans społeczny pomaga każdemu

zachować bezpieczeństwo. 
 

Dlaczego dystans społeczny

jest tak ważny?

Why is social distancing important? (Polish)



Możesz mieć koronawirusa, ale o tym

nie wiedzieć, bo czujesz się dobrze.



Możesz wtedy zarazić kogoś,

komu stan zdrowia się pogorszy.

Nikt nie wie, komu się pogorszy, a

kto będzie się czuł dobrze.



Jeśli zachowasz dystans od innych

ludzi, zarówno ty jak i inni będą
bezpieczni.

Przynajmniej

1 metr.

Przynajmniej

1 metr.



Nie, nie możesz opuszczać domu pod żadnym

względem.

Jeśli potrzebujesz jedzenia lub lekarstw, zamów je online lub przez

telefon albo poproś zaufana osobę dorosłą o pomoc.

Czy mogę opuścić dom jeśli jestem w

kwarantannie?

Can I leave my house if I am self-isolating? (Polish)



Nie przyjmuj do domu gości.

Dotyczy to rodziny i znajomych.

Oznacza to, że nie rozprzestrzenisz

wirusa.



Ćwicz w domu, nie na zewnątrz.

Bądź aktywny, jeśli czujesz się
na siłach.



Jakie są symptomy koronawirusa

(COVID-19)?

gorączka

trudności z oddychaniem

kaszel

zanik smaku lub węchu

What are the main symptoms of COVID-19? (Polish)



Spróbuj powstrzymać rozprzestrzenianie
się fałszywych informacji

Sprawdź fakty!
Stop the spread of false information (Polish)



Jeśli wychodzisz na zewnątrz,
upewnij się, że stoisz
przynajmniej 1 metr od innych.

To około szerokość drzwi.

 Przynajmniej 1 metr.

Staying apart - Door (Polish)



Przynajmniej 1 metr.
Jeśli wychodzisz na zewnątrz, upewnij się, że stoisz
przynajmniej 1 metr od innych.

To około długość gitary.

Staying Apart - Guitar (Polish)


