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Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem

P

odczas ostatniej konferencji prasowej Premiera RP i Ministra Zdrowia, jaka miała miejsce 31 marca br., zaprezentowane
zostały nowe ograniczenia w życiu społeczno–gospodarczym w walce z koronawirusem w związku z obowiązującym na
terenie całego kraju stanem epidemii.
Najważniejsze decyzje to:
- wprowadzenie limitu osób przebywających w sklepie do 3 osób na 1 kasę. Na targowiskach 3 klientów na 1 punkt handlowy.
W placówkach pocztowych 2 osoby na 1 okienko.
- w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe będą mogły przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65.
roku życia (w pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym dla seniorów).
- wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach.
- w weekendy zamknięte będą wielkopowierzchniowe sklepy budowlane.
- wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich
(z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia oraz osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać).
- dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18. roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.
- objęcie automatyczną kwarantanną wszystkich domowników, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę.
- zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów. Zamknięcie wypożyczalni rowerów miejskich.
- zamknięcie hoteli i innych miejsc noclegowych, a także salonów kosmetycznych i fryzjerskich.
- zawieszanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych (z wyjątkiem sytuacji, w których rehabilitacja jest bezwzględnie konieczna).
- w miejscach pracy zachowanie dystansu półtora metra i zapewnienie środków do dezynfekcji.
- limit miejsc dla pasażerów również dla przewoźników prywatnych.
Za złamanie zasad grozi grzywna w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci mamy

śp. Marii Wolny
Pani Irenie Nowak – radnej Rady Miejskiej w Kaletach
składają
burmistrz Klaudiusz Kandzia z pracownikami Urzędu Miejskiego
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Janina Perz z radnymi
Miasto Kalety uruchomiło
dyżurny całodobowy
telefon dla mieszkańców

O

d 31 marca br. Urząd Miejski
w Kaletach uruchomił całodobowy
numer telefonu 784 998 362.
Można na niego dzwonić w celu uzyskania pilnej informacji, pomocy, wsparcia,
zgłoszenia
sytuacji kryzysowej lub
w innej sprawie urzędowej.

o kontakt: 608 026 227. W czasie rozmowy zostanie przeprowadzony wywiad
celu zapewnienia pomocy oso- na temat sytuacji zdrowotnej i rodzinnej,
bom, wymagającym wsparcia po którym pracownik socjalny dokona
w związku z rozprzestrzenianiem się oceny zasadności udzielenia pomocy.
choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej
wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Robienie zakupów będzie się odbywać
Kalety informuje, iż z dniem 16 marca w formie bezkontaktowej tj. osoba wy2020r. została uruchomiona pomoc usłu- magająca pomocy będzie zobowiązana
gowa dla mieszkańców Kalet. Pomoc ta do przygotowania torby wraz z listą zabędzie polegała na zrobieniu zakupów kupów i środkami pieniężnymi na klamwyłącznie dla osób: starszych, samot- ce drzwi zewnętrznych mieszkania lub
nych, pozbawionych opieki i pomocy domu (lub inne miejsce wskazane przez
rodziny, a także osób niepełnospraw- klienta). Jednocześnie informuje się, iż
nych, samotnych pozbawionych opieki do kontaktu z osobami chorymi lub podi pomocy rodziny.
legającymi kwarantannie uprawnione są
Osoby wymagające pomocy, proszone są wyłącznie służby medyczne lub munduo kontakt telefoniczny pod nr 34 352 76 rowe.
43 lub 34 352 76 34, w dniach roboczych, w godzinach pracy Urzędu MiaRenata Czudaj
sta. W sprawach nagłych prosimy

Pogotowie zakupowe

W
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XXII Dni Kalety
przełożone na rok 2021

W

związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, tegoroczne
Dni Kalet, które zaplanowane zostały na
22-24 maja 2020 r. decyzją Władz Miasta Kalety przełożone zostały
na rok 2021.
Środki finansowe, które Miasto Kalety
przeznaczyło by na organizację tego
wydarzenia przekazane zostaną między
innymi na zakup specjalistycznego am-

Miasto Kalety uruchomiło pomoc dla przedsiębiorców

P

owołany został zespół
roboczy ds. pomocy
Kaletańskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w
trudnej sytuacji w związku z
pandemią koronawirusa.
Zespół będzie weryfikował
wpływające do miasta za
pośrednictwem poczty polskiej, skrzynki podawczej
oraz elektronicznie – ePUAP
wnioski od kaletańskich
przedsiębiorców, którzy ucierpieli w
związku z pandemią koronawirusa.
Warto podkreślić, że pomoc udzielona
przez miasto będzie dotyczyła tylko
okresu od 1 marca 2020 roku, a wnioski
przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii koronawirusa utracili znaczną
bulansu dla Szpitala Powiatowego część przychodów będą rozpatrywane
w Tarnowskich Górach. Pomoc dla szpi- indywidualnie.
tala na ten cel zadeklarowały również Pomoc dotyczy przedsiębiorców wynajinne gminy powiatu tarnogórskiego.
mujących od Miasta lokale użytkowe

którzy zaprzestali czasowo prowadzić w
tych
lokalach
działalność.
Burmistrz wydał w tym celu zarządzenie
Nr 0050.33.2020 z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu i powierzchni reklamowych oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe
stanowiące własność Gminy Kalety.
Inne formy pomocy ze strony Miasta dla
przedsiębiorców są analizowane.

Funkcjonowanie kaletańskich przychodni lekarskich

W

celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania infekcji wirusowej, świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w kaletańskich przychodniach lekarskich odbywają się na zasadzie teleporad. Przychodnie przeprowadzają
z pacjentami wywiad i tylko w sytuacji, kiedy jest to niezbędne zostają umówieni na wizytę lekarską.
N.Z.O.Z. Sawmed przy ul. Gwoździa 25, tel. 34 3577 335
N.Z.O.Z. Eskulap s.c. przy ul. Gwoździa 2, tel. 34 3577 024
Przychodnia Lekarza Rodzinnego N.Z.O.Z. przy ul. Ks. Drozdka, tel. 34 3578 686 lub e-mail: objawblumberga@gmail.com

Lokale gastronomiczne na terenie gminy Kalety z usługą
wydawania posiłków na wynos lub dowozu do domu

R

estauracja Figaro tel. 34/3527
007 – posiłki wydawane na wynos
z opcją odbioru w sklepie Lewiatan
ul. 1 Maja 5g, lub dowozu do domu od
kwoty 50 zł. (plus 5 zł. dowóz).
Dodatkowo Sklep Lewiatan świadczy
również usługę dowozu zakupów do
domu klienta od kwoty 60 zł. (plus 5 zł.

dowóz). Dla osób powyżej 75 roku życia
dostawa gratis.
Restauracja Casyno tel. 784 536 578 –
posiłki wydawane na wynos po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym.
Pizzeria La Costa tel. 34/ 3527 340 –
zamówienia telefoniczne na dowóz do
domu.

Dostawa wody i odbiór ścieków bez zmian

W

związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Miasto Kalety informuje, że nie ma zagrożenia w dostawach wody
i odbiorze ścieków na terenie naszego miasta. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla
systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia
3.03.2020 r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020)
wynika, że wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe
środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO
informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
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Możliwość odroczenia płatności podatku od
nieruchomości dla Kaletańskich przedsiębiorców

związku z epidemią koronawirusa przedsiębiorcy, którzy nie
mogą prowadzić działalności w następstwie tej epidemii mogą wystąpić do
organu podatkowego, jakim jest burmistrz, o odroczenie terminu płatności
podatku od nieruchomości. Polegało by
ono na przesunięciu spłaty należności

podatkowych na dogodniejszy czas. Jeśli
zaś sytuacja nie ulegnie poprawie, możliwe będzie w uzasadnionych przypadkach dalsze odroczenie spłaty.
Ulga może być udzielona na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, który w następstwie pandemii utracił znaczną część
przychodów, a poniesione straty muszą

być przez przedsiębiorcę udokumentowane. Wniosek można złożyć pocztą
tradycyjną lub elektronicznie za pomocą
usługi on-line na platformie e-urząd.
Jeśli Sejm udzieli samorządom nowych
kompetencji w zakresie ulg podatkowych, zostaną one niezwłocznie
uwzględnione.

Wszystkie obiekty sportowe w mieście zamknięte

P

przypominamy, że od 20 marca br. teren całego stadionu miejskiego, teren boisk LKS Małapanew Kuczów, boisko Orlik, boisko wielofunkcyjne w Miotku,
kort tenisowy w Jędrysku oraz siłownie zewnętrzne i place zabaw zostały
zamknięte do odwołania. Mimo, że pogoda za oknem zachęca do spędzania czasu na
świeżym powietrzu, zachowujmy najwyższą ostrożność!

Miasto Kalety wsparło szpital powiatowy
w Tarnowskich Górach

P

Odczyty liczników
za wodę i kanalizację

O

ierwszego kwietnia 2020 r. z miasta Kalety wyruszyła pierwsza
partia materiałów ochrony osobistej dla
personelu medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
Zawierała ona maseczki ochronne, kombinezony, rękawiczki, worki na odpady
medyczne oraz ochraniacze na obuwie.
Wszystkie artykuły posiadały niezbędne
atesty i zostały dopuszczone do zastosowania przez pracowników medycznych.
Środki zakupione zostały z budżetu Miasta Kalety. W najbliższym czasie planowana jest dostawa kolejna transzy zawierającej środki do dezynfekcji osobistej oraz powierzchni.

d 12 marca 2020 roku zawieszona
została działalność inkasentów,
którzy pobierają opłaty za wodę i kanalizację. Istnieje możliwość podania
odczytów i otrzymania faktur drogą
elektroniczną.
Odczyty liczników można przekazywać
telefonicznie pod numer (34) 352 76 40
lub na adres e-mail: odczyty@kalety.pl
W treści wiadomości prosimy o podanie
następujących informacji:
- imię i nazwisko,
- adres
- aktualny stan wodomierza w m3

UWAGA! Termin rekrutacji do przedszkoli został przedłużony

I

nformujemy, że przedłużony został
termin rekrutacji do przedszkoli miejskich w Kaletach i Kaletach Miotku.
Rodzice dzieci są zobowiązani wypełnić
wniosek zgodnie z regulaminem
rekrutacji. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola można znaleźć na

stronie www.kalety.pl, na stronie placówki przedszkolnej oraz do pobrania w
Urzędzie Miejskim (na parterze).
Termin składania wniosków zostaje
przedłużony do 30 kwietnia br. Wnioski
można składać w zaklejonej kopercie do
urny na parterze Urzędu Miejskiego lub
pocztą elektroniczną na adresy e-mail
placówek przedszkolnych (podpisane
skany). Jeżeli rodzice nie dostarczą podpisanego dokumentu, wówczas dziecko
nie bierze udziału w procesie rekrutacji.
Obowiązujące przepisy prawa wymagają
złożenia we wniosku oświadczeń rodziców. Każde Oświadczenie musi być potwierdzone podpisem obydwu rodziców

lub prawnych opiekunów.
15 maja 2020 r. nastąpi publikacja list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.
Następnie do dnia 29 maja 2020 r. do
godziny 15.00 rodzice będą mogli
potwierdzić wolę uczestnictwa dziecka
do przedszkola.
Ostateczna lista dzieci przyjętych do
placówek zostanie ogłoszona 30 maja
2020 r.

Dariusz Szewczyk
www.kalety.pl
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Urząd Miejski zawiesił bezpośrednią obsługę petentów

S

tosując się do zaleceń służb sanitarnych, aby minimalizować bezpośrednie kontakty międzyludzkie, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Urząd Miejski w Kaletach oraz wszystkie podległe Jednostki będą obsługiwać petentów zdalnie - telefonicznie, drogą komunikacji elektronicznej lub przez platformę E-PUAP, od dnia dzisiejszego aż do odwołania.
Urząd pracować będzie normalnie, w wyjątkowych przypadkach wymagających wizyty
petenta w Urzędzie sprawy będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Każda sprawa urzędowa, z którą zgłosi się mieszkaniec, zostanie rozpatrzona.

Zawieszono kwalifikację wojskową na terenie całego kraju

J

ak informuje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, decyzją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13.03.2020
r., w związku z zagrożeniem koronawirusem, od dnia 16 marca br. zawieszona zostaje kwalifikacja wojskowa na terenie całego kraju. Rozporządzenie zmieniające w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. oczekuje na publikację. Zgodnie z nim czas trwania kwalifikacji ustala się na okres od 3 lutego do
13 marca 2020 r., natomiast wezwania wysłane na dzień 16 marca do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Orzeczenia o niepełnosprawności
bez osobistego stawiennictwa

J

ak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aktualnie
lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego
badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Nie będzie także konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby. Resort podpisał już rozporządzenie w tej sprawie.

Pomoc ZUS-u dla przedsiębiorców

Uroczystości
Wielkiego Tygodnia

K

siądz Proboszcz Wojciech
Ciosmak z parafii pw. św. Józefa
w Jędrysku, przygotował dla wiernych
możliwość uczestniczenia poprzez
transmisje on-line w najważniejszych
uroczystościach Wielkiego Tygodnia
przed zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego.
Szczegóły na stronie internetowej
parafii.

P

rzedsiębiorcom, którzy ze względu na
panujący stan epidemiczny, znaleźli się
w trudnej sytuacji finansowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje pomoc w postaci
trzymiesięcznego zawieszenia opłacania składek. Należy wypełnić uproszczony wniosek oraz pokrótce wyjaśnić w jaki sposób
epidemia korona wirusa wpłynęła na sytuację finansową przedsiębiorstwa.
Wnioski można przesyłać elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług
Elektronicznych (PUE), pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS.

Firma Unimetal zawiesza połączenia na linii
Kalety - Tarnowskie Góry

P

rzedstawiciel firmy Unimetal
poinformował Urząd Miejski
w Kaletach, że o poniedziałku, 6
kwietnia br. zawiesza do odwołania
połączenia na linii Kalety Tarnowskie Góry.
Połączenia zostaną przywrócone po
ustąpieniu sytuacji kryzysowej
związanej z epidemią.

Kolejna pomoc Kalet
dla szpitala powiatowego

3

kwietnia 2020 r. z naszego miasta
wyruszyła kolejna pomoc dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Tym razem
dostawa zawierała środki dezynfekujące
do utrzymania powierzchni w sterylnych
warunkach. Niebawem dostarczone zostaną materiały ochrony osobistej, które
przekazane będą stacji pogotowia ratunkowego w Kaletach. Wszystkie materiały zakupione zostały ze środków budżetu
Miasta Kalety.
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Stanowisko Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie terminu
wyborów Prezydenta RP

P

rzedstawiamy stanowisko Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów na temat
zmiany terminu wyborów Prezydenta
RP, które podziela również kaletański
samorząd. Przypomnijmy, że od lat dziewięćdziesiątych Miasto Kalety jest
członkiem Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów.
Samorządowcy: decyzja ponad wszelkimi podziałami – przesuńmy termin
wyborów Śląski Związek Gmin i Powiatów apeluje o zmianę terminu wyborów Prezydenta RP.
Samorządowcy są zgodni, że ich przeprowadzenie wobec rozprzestrzeniania się
koronawirusa, to wielkie ryzyko dla życia
i zdrowia mieszkańców.
Sprzeciwiamy się organizacji wyborów
prezydenckich 10 maja w warunkach
epidemii. Ich termin trzeba przesunąć. To
powinna być decyzja ponad wszelkimi
podziałami - mówi Piotr Kuczera, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów, Prezydent Rybnika.

komisji wyborczych – wylicza Klemens nych pracowników samorządu i jednoPodlejski, Burmistrz Miasta i Gminy Żar- stek podległych do tego, by podejmowali
czynności związane z wyborami, w sytuki, członek Zarządu Związku i dodaje:
acji, w której obawiają się oni o swoje
- Jednocześnie w całym kraju wprowa- zdrowie;
dzono zasady, które mają na celu ograniczanie skupisk większych niż dwie osoby. 3) brak możliwości ukonstytuowania się
Prezydent oraz rząd RP nieustannie ape- obwodowych
komisji
wyborczych,
lują o zachowanie izolacji, która ma klu- ogromne
problemy
organizacyjnoczowe znaczenie w zahamowaniu szybkie- techniczne w zakresie przeszkolenia takich komisji ze względu na ograniczenia
go rozprzestrzeniania się zachorowań.
w poruszaniu się i spotykaniu z uwagi na
wprowadzone obostrzenia związane z
Szereg problemów i ważna przestroga
izolacją osób,
W środowisku samorządowym od kilku
tygodni pojawiają się głosy, które wprost
wskazują, że pogarszająca się sytuacja w
kraju utrudnia, a właściwie uniemożliwia
przygotowanie wyborów. Dlatego też w
przyjętym 30 marca stanowisku Śląski
Związek Gmin i Powiatów stawia uzasadnione pytanie, jak przygotować wybory w bezpośrednim kontakcie nie tylko z
wyborcami, ale też członkami komisji i
pełnomocnikami komitetów wyborczych?

4) brak na rynku środków ochrony osobistej, w tym płynów dezynfekujących,
maseczek i rękawiczek, w które należy
wyposażyć wszystkie pracujące przy wyborach osoby (a w przypadku chwilowej
ich dostępności ceny tych produktów są
bardzo wysokie, tym samym środki przyznane na organizację wyborów mogą
okazać się niewystarczające),
5) brak zachowania zasad równości i reprezentatywności wyborów – tysiące
osób poddanych kwarantannie domowej,
brak precyzyjnych wytycznych w zakresie głosowania korespondencyjnego
(pracownicy Poczty Polskiej nie obsługują osób będących w kwarantannie);

Obawy artykułowe przez środowisko
samorządów lokalnych wynikają także z
doświadczeń innych krajów w Europie.
Informacje przekazane przez media związane z niedawno zorganizowanymi we
Francji wyborami lokalnymi pokazały, że
w ich wyniku nastąpił istotny wzrost za- 6) olbrzymie kłopoty z uzyskaniem zachorowań. Miało to miejsce zarówno po świadczeń o prawie do głosowania i doPrzeprowadzenie wyborów w dobie stronie wyborców, jak i komisji wybor- pisaniem do listy wyborców.
czych.
izolacji
ŚZGiP – jest największą regionalną orSamorządy lokalne przypominają, że - Te doświadczenia powinny być dla nas ganizacją samorządową w Polsce, zrzewybory to nie tylko kampania i sam dzień przestrogą – podsumowuje Piotr Kucze- szającą obecnie 140 jednostek samorzągłosowania, ale również związane z ich ra, Przewodniczący Śląskiego Związku du terytorialnego z woj. śląskiego (w
przygotowaniem
prace
techniczno- Gmin i Powiatów, Prezydent Rybnika.
tym wszystkie miasta na prawach powiaorganizacyjne, które trwają wiele tygotu), jego misją jest służba na rzecz dobra
dni. Gminy lada dzień powinny rozpo- W stanowisku Śląskiego Związku Gmin i publicznego w województwie śląskim
cząć czynności przygotowawcze. W wie- Powiatów wskazano szereg podstawo- poprzez wspieranie społeczności i samolu przypadkach będą one prowadzone w wych problemów, które mają kluczowe rządów lokalnych (www.silesia.org.pl).
aktualnie
zamkniętych
placówkach znaczenie w kontekście podjęcia decyzji
oświatowych, gdzie zwykle ulokowane są o przesunięciu terminu organizacji naj- Katowice, dn. 30 marca 2020 r.
lokale do głosowania. W przygotowania bliższych wyborów, tj.:
te zostanie zaangażowanych tysiące pracowników jednostek samorządu teryto1) rosnąca obawa o życie i zdrowie ludzi
rialnego w całej Polsce, co znacznie
zarówno pracowników samorządu, szkół,
zwiększy ryzyko ich zachorowania.
jak i członków komisji obwodowych,
Samorządowcy podkreślają, że sprzeciw
wobec wyborów wynika wyłącznie z
troski o mieszkańców wspólnot lokalnych. Nie chcą go wpisywać w spór polityczny prowadzony na poziomie centralnym.

przedstawicieli komitetów wyborczych
- Do 6 kwietnia należy utworzyć obwody oraz wyborców;
do głosowania, a do 10 kwietnia powinni
się zgłosić kandydaci do obwodowych
2) brak podstaw do zmuszania konkret-
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MATERIAŁ PŁATNY

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE?

N

owy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką,
kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane
te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania
innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada
w okresie od stycznia do marca każdego roku).
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