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

Date: Saturday, January 9, 2021
To:
All Copernicus Lodge Tenants, Visitors and Staff
From: Tracey Comeau, CEO
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Re:
Delivery of Groceries and Supplies
With the current situation with the COVID-19 cases at Copernicus Lodge Tenant
Apartments, under the guidance of the City of Toronto and in accordance with
its directives we will be implementing new guidelines to ensure the health and
safety of tenants, residents, staff and visitors:
•
•

•
•

If you have family to support you during this time, we encourage you to
ask them to help you to provide supplies and do your laundry.
If someone is bringing groceries or supplies for you, they can deliver them
to reception and staff will deliver them to your apartments. Please make
sure that you indicate the name of the tenant and apartment number
clearly.
If you need any other services, assistance or support please contact
Supportive Services Office 416-536-8524.
Masks must continue to be worn in common areas and social
distancing continues. If you feel sick please do not leave your
apartment.

Thank you for your understanding and cooperation during these challenging
times.

TO ENSURE SAFETY FOR EVERYONE AT
COPERNICUS LODGE YOU MUST WEAR
YOUR MASK WHENEVER YOU LEAVE
YOUR HOME

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

Data:
Do:

Sobota, 9 stycznia, 2021
Do Wszystkich Mieszkańców Budynku Apartamentowego,
Członków Rodzin i Osób Odwiedzających
Od:
Tracey Comeau, Dyrektora Naczelnego
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Dotyczy: Dostarczanie niezbędnych produktów dla mieszkańców.
W związku z obecną sytuacja COVID-19 w budynku apartamentowym Domu
Kopernika, władze miejskie Toronto podjęły nowe dyrektywy, do których
mieszkańcy, pracownicy i osoby odwiedzające muszą się stosować:
•

•

•

W miarę możliwości zwracamy się do członków rodzin i przyjaciół o pomoc
w zapewnieniu
niezbędnych zakupów i praniu dla mieszkańców
przebywających w apartamentach.
Wszystkie dostawy muszą być przekazane do recepcji. Przesyłki muszą
zawierać imię, nazwisko i numer apartamentu mieszkańca. Następnie
pracownicy
będą dostarczać przesyłki bezpośrednio do wskazanego
apartamentu.
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkową pomoc, prosimy się zgłosić do
Działu Pomocy Mieszkańcom numer telefonu: 416-536-8524.

W pomieszczeniach ogólnodostępnych należy nadal nosić maski i
utrzymywać dystans społeczny. Prosimy pozostać w mieszkaniu w razie
jakichkolwiek objawów choroby

Dziękujemy bardzo za zrozumienie zaistniałych okoliczności i współpracę.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
WSZYSTKICH MIESZKAŃCOW W DOMU
KOPERNIKA PROSIMY O ZAKŁADANIE
MASEK ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY
OPUSZCZACIE PAŃSTWO SWOJE
MIESZKANIE.

