
Koronawirus 
Odizoluj swoje mieszkanie 
Zostań w domu
Jeśli jeden z domowników ma podwyższoną temperaturę  
lub zaczął doznawać ciągłego kaszlu (nawet łagodnego)

  Każdy z domowników musi pozostać w domu przez co 
najmniej 14 dni i trzymać się z daleka od innych osób

  NIE WOLNO udawać się do lekarzy rodzinnych,  
szpitali czy aptek. 

  Wejdź na stronę nhsinform.scot, by sprawdzić  
swoje objawy i stosuj się do specjalistycznych  
porad lekarskich. Pod numer NHS 24 (111)  
należy dzwonić tylko w przypadku, gdy nie  
ma połączenia internetowego lub gdy objawy  
się nasilą.

  Chroń osoby starsze i osoby z istniejącymi  
już chorobami przez unikanie kontaktu.

By dowiedzieć się, jak odizolować się w domu,  
wejdź na stronę nhsinform.scot/coronavirus

PROTECT  
YOURSELF 
OTHERS & 
THE NHS

CORONAVIRUS
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