Hebrew covid-19
,ברכות
וההתפרצות מהם ,מנסים זמנים עבור תושבינו ,צוות הכפר - COVID-19אפתח ואומר כי האירועים האחרונים הקשורים ל
שלנו ,משטרתנו ,כיבוי אש ,מחלקות אמבולנס .העדיפות הראשונה שלנו היא לתושבי הכפר שלנו ,וככאלה אנו עוקבים אחר
ההנחיות והפרוטוקולים כיצד לנווט בדרך הטובה ביותר למען בריאותם ,רווחתם ובטיחותם של תושבינו .אנו מבקשים מכל
:תושבינו לעקוב אחר פרוטוקול המדריך העצמי כדי למזער את החשיפה ,וללמוד טיפים למניעה נוספים ,על ידי ביקור ב
מחלקת הבריאות של מדינת ניו יורק מחלקת הבריאות של מחוז אורנג 'כפר מונרו ליצור איתי קשר או www.cdc.gov
לאולם הכפר שלנו בטלפון  845-782-8341:אנא זכור :שטף ידיים לעתים קרובות לאחר שהיית בציבור .השתמש בחיטוי
ידיים כאשר הוא זמין ,עם מינימום של  60%אלכוהול .הימנע מלגעת בעיניים ,באף ובפה בידיים לא רחוצות .הימנע מקשר
הדוק עם אנשים חולים .כסו את הפה או האף כשאתם משתעלים או מתעטשים .לבשו מסכת פנים אם אתם חולים .הישאר
בבית אם אתה חולה ,למעט לפנות לטיפול רפואי .אנו מבקשים מהציבור לעבוד עם סוכנויות מחלקת הבריאות ,סוכנויות
הכיבוי והאמבולנס המתנדבים שלנו ,מחלקת המשטרה שלנו ועובדי הכפר במהלך אירועים אלה .זה יאפשר להם להיות
היעילים ביותר בפיזור מידע ומשאבים .אנו נמשיך להציע מידע לציבור כפי שהוא יגיע אלינו .בנוסף ,אני מעודד את כל
תושבינו להצטרף לוועד שלי ולעצמי לשקול לתמוך בעסקים המקומיים שלנו בתקופה כלכלית קשה זו ,שמשפיעה ישירות
עליהם ,וכתוצאה מכך גם על הקהילה שלנו .שקול לרכוש שוברי מתנה עכשיו שאתה יכול להשתמש במועד אחר במסעדות ,
כמו גם בשירותים עסקיים אחרים .אני ,יחד עם מועצת המנהלים שלי ,ביליתי את הימים האחרונים בהליכה בקהילה
העסקית ,והצעתי את התמיכה וההדרכה שלנו בכל נושא שעומד בפניו .אני גם מבקש שכולנו נבחן את הזנים שהסביבה
הזו מציבה על המרכולים ועל חנויות השיווק האחרות שלנו .אנא שקול את שכניך וקונים אחרים בעת ביצוע רכישות ,שכן
למחסור יש נושאים נפוצים מאוד ,והמודל הקמעונאי מתקשה לשמור על הפער בין החנות למחסן .אנו כקהילה הראינו פעם
אחר פעם ,דרך כמה תקופות קשות מאוד ,צדקה ,טוב ודאגה כנה זו לזו .שתהיה דוגמא זוהרת נוספת למי שאנחנו .באמת
שלך ,ניל ס .דויר ראש העיר ,כפר מונרו
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