Copernicus Lodge
66 Roncesvalles Avenue
Toronto, Ontario M6R 3A7
Tel: 416-536-7122

Date: January 4, 2021
To:
All Copernicus Lodge Tenants, Residents, Staff and Visitors
From: Tracey Comeau, CEO
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Re:
COVID-19 Positive Cases at Copernicus Lodge
PLEASE SHARE THIS INFORMATION WITH YOUR RELATIVES AND
FRIENDS
We are writing to inform you that unfortunately cases of the COVID-19 have been
identified at Copernicus Lodge Self Care Apartments Building on floors, 2, 5, 7, 8
and 9.
The communication with Toronto Public Health was in place to obtain information
and follow their guidelines. Our goal is to prevent the spread to the tenants and
staff.
Potentially exposed tenants have been informed and advised to isolate for the
required 14 day period. Staff providing care are following all isolation precautions
and wearing full personal protective equipment (PPE)
In order to contain the spread of the virus, please do not visit your
neighbours and do not congregate in your sitting areas on the floors. We
need to have your support in this time more than ever.
Please inform your relatives about the situation and ask them not to visit at this
time.
To ensure safety at Copernicus Lodge you must wear your mask
whenever you leave your home and sanitize your hands. Your mask MUST
cover your mouth and nose. Always wear your mask when in common
areas and limit social gatherings in the hallway.
All staff, tenants and visitors will be screened upon entering or leaving
the building.
We thank you for your understanding during this difficult time and assure you
that we are continuing to work closely with Toronto Public Health and Toronto
Central LHIN, following all guidance they provide.
We will continue to provide regular updates as we receive information.
If you have any questions, please reach out to us at the contact information
below.
Tracey Comeau, CEO ext. 244
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager ext. 263

Copernicus Lodge
66 Roncesvalles Avenue
Toronto, Ontario M6R 3A7
Tel: 416-536-7122

Data:
Do:

4 stycznia, 2020 roku
Wszystkich Mieszkańców Budynku Apartamentowego,
Personelu i Osób Odwiedzających.
Od:
Tracey Comeau, Dyrektora Naczelnego
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Temat: Pozytywne przypadki wystąpienia wirusa COVID-19
PROSIMY O PODZIELENIE SIĘ TĄ INFORMACJĄ ZE SWOIMI KREWNYMI
I PRZYJACIÓŁMI.
Informujemy Państwa, że w budynku apartamentowym w Domu Kopernika
zidentyfikowano przypadki wystąpienia wirusa (COVID-19) na piętrach : drugim(2),
piątym(5), siódmym (7), ósmym (8) i dziewiątym (9).
Ze względu na zaistniałą sytuację, otrzymaliśmy nowe zalecenia i instrukcje z Toronto
Public Health, które mają przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa w budynku.
Zalecenia te muszą być przestrzegane przez mieszkańców i pracowników Domu
Kopernika.Potencjalnie narażeni mieszkańcy zostali natychmiastowo odizolowani.
Personel, który zapewnia niezbędna opiekę mieszkańcom, używa odpowiedni sprzęt
ochrony osobistej.
Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa, zwracamy się do Państwa
o nieodwiedzanie sąsiadów i nieprzebywanie w miejscach użytku
publicznego na piętrach lub w innych miejscach w budynku. Potrzebujemy
Państwa wsparcia i zrozumienia, szczególnie teraz, kiedy wszyscy możemy
być narazeni na infekcję.
Prosimy o pinformowanie Państwa bliskich o aktualnej sytuacji w Domu Kopernika i
o odwołanie wizyt w Państwa apartamentach.Aby zapewnić bezpieczeństwo w
Domu Kopernika, należy zawsze nosić maskę wychodząc z domu i
dezynfekować dłonie. Maska MUSI zakrywać usta i nos. Maskę należy
zawsze nośić w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Spotkania towarzyskie
na korytarzach muszą być ograniczone.
Wszyscy pracownicy, mieszkancy i osoby odwiedzajace
odpowiedziec na pytania kontrolne dotyczace potencjalnych
COVID-19 oraz musza mieć zmierzoną temperarurę.

musza
objawow

Dziękujemy Państwu bardzo za współpracę i zrozumienie zaistniałych okoliczności.
Zapewniamy, że w dalszym ciągu współpracujemy z Toronto Public Health i Toronto
Central LHIN, ściśle stosując się do wszystkich udzielonych przez nich wskazówek.
Będziemy Państwa informować na temat bieżącej sytuacji.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio
z Dyrektorem Naczelnym -Tracey Comeau ext.244 lub z Community Programs
Manager- Danutą Gutkowską ext. 263

