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Recomandări actualizate pentru Grupul protejat din 
Leeds   
De la 1 august, sfatul de a vă proteja acasă nu mai este în vigoare. 
Din cauza faptului că ratele de infecţie Coronavirus s-au redus de când au atins 
vârful de infecţie, Guvernul a spus că la momentul de faţă nu este necesar să vă 
protejaţi acasă. Dacă puteţi lua precauţii suplimentare pentru a urma recomandările, ar 
trebui să fiţi în siguranţă ca să reluaţi mersul la cumpărături, locaşuri de cult sau la 
serviciu.  

Dacă doctorul dumneavoastră v-a spus să continuaţi să vă protejaţi acasă din cauza 
tratamentului dumneavoastră medical curent – vă rugăm urmaţi-i sfatul.  

 

 

 

Ca să 
rămâneţi în siguranţă, trebuie să:  

 
Vă spălaţi pe mâini în mod 

regulat, în special când 
reveniţi acasă.  

 
Purtaţi măşti în afara casei 
dvs., în special atunci când 
mergeţi undeva înăuntru şi 

unde nu puteţi păstra 
distanţa fizică. 

 

 
Păstraţi distanţa fizică atunci 
când vă aflaţi în afara casei 

dumneavoastră. 
 

 
• Strănutaţi în cot sau într-un şerveţel, aruncaţi imediat la coş şerveţelul şi 

spălaţi-vă pe mâini. 
• Evitaţi locurile aglomerate la orele de vârf, în special spaţiile acoperite (în 

interior). 
• Dacă nu vă simţiţi bine sau vă chinuiţi să faceţi faţă unei afecţiuni medicale 

existente, sunaţi-vă medicul de familie sau NHS111. În caz de urgenţe, sunaţi la 
999 ori vizitaţi Departamentul Urgenţe  (A&E) . 

• Dacă începeţi să aveţi simptome de Coronavirus, nu mergeţi la spital sau la 
medicul dumneavoastră de familie – staţi acasă şi faceţi-vă analiza. Sunaţi 
la 119 ori vizitaţi:  www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test  

 

Coronavirus continuă să constituie un risc şi ratele ar 
putea creşte din nou. Luaţi toate precauţiile ca să 
staţi în siguranţă.  

http://www.nhs.uk/ask-for-a-coronavirus-test
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În cazul în care ratele de infectare cresc din nou, sfatul de 
a vă proteja acasă, poate reintra în vigoare. Acest lucru 
va fi făcut pentru a vă ajuta să rămâneţi în siguranţă. 

 
Mersul la cumpărături, reţetele medicale şi provizii: 

Pachete alimentare, reţetele medicale sau proviziile nu vă vor 
mai fi livrate în mod obişnuit. Dacă sunteţi înregistraţi cu echipa 
naţională ca urmare a scrisorii dvs. de protejare, încă veţi avea 
prioritate să accesaţi livrările la domiciliu făcute de supermarket-
uri. Dacă sunteţi îngrijoraţi de obţinerea în siguranţă a articolelor 
esenţiale, vă putem pune în legătură cu voluntarii care pot ajuta. 
Sunaţi la:  0113 378 1877. Dacă aveţi o nevoie urgentă pentru 

mâncare, contactaţi: 0113 376 0330. 

 

Serviciu şi angajare: 
• Dacă aveţi îngrijorări legate de sănătate despre reîntoarcerea la serviciu, 

discutaţi cu doctorul dvs. care vă poate sfătui în mod individualizat.  
• Dacă nu puteţi lucra de acasă, acum vă puteţi reîntoarce la serviciu dacă dvs. 

şi angajatorul dvs. cădeţi de comun acord asupra modalităţilor în care puteţi 
face acest lucru în siguranţă.  

• Dacă dvs. şi angajatorul dvs. nu puteţi cădea de comun acord, atunci puteţi 
contacta „Citizens Advice Leeds” la 0113 223 4400 pentru a primi sfaturi 
legate de angajare. 

• De asemenea, puteţi raporta angajatorul în confidenţialitate dacă 
dumneavoastră credeţi că nu se lucrează în siguranţă la locul dumneavoastră 
de muncă. Contactaţi „Health and Safety Executive” la 0300 790 6787. 

 

Vă simţiţi anxioşi despre întoarcerea la viaţa „normală”? 
Nu sunteţi singuri. Mii de oameni din Leeds care s-au protejat sunt îngrijoraţi despre 
întoarcerea la viaţa normală. Dacă urmaţi sfaturile despre rămânerea în siguranţă, 
vă limitaţi în mod considerabil şansele de a intra în contact cu virusul.  

Vă sfătuim să: 

1. Mergeţi în ritmul propriu şi să nu încercaţi să faceţi totul dintr-o dată.  
2. Cereţi ajutor şi consiliere dacă aveţi nevoie de ele.  

Este important ca să obţineţi susţinere dacă suferiţi de anxietate. Puteţi suna linia 
telefonică gratuită pentru sănătatea mintală, 24 de ore din 24 la: 0800 183 0558. 
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Staţi informat: 
Fiţi la curent cu ultimele recomandări naţionale şi locale de a rămâne în siguranţă.  

 

 

 

 

 


