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Message from NSW State Emergency Operations Controller 

 
Komunikat Szefa Sztabu Kryzysowego Stanu Nowa Południowa Walia 

 
Nowy szczep koronawirusa (COVID-19) 

 
Do wszystkich naszych społeczności i ich rodzin  
 
Minister Zdrowia Stanu Nowa Południowa Walia Brad Hazzard, poseł do Parlamentu, wydał 
rozporządzenie dotyczące zdrowia publicznego (kwarantanna wirusa COVID-19) zgodnie z paragrafem 
7 Ustawy o Zdrowiu Publicznym Nowej Południowej Walii z roku 2010.  
 
Rozporządzenie to nakłada na osoby przybywające do Nowej Południowej Walii z innych krajów 
obowiązek samoizolacji na 14 dni, co nazywa się okresem kwarantanny. 
 
Nowa Południowa Walia wyraża swoje poparcie Rządowi Federalnemu w zakresie podejmowania 
odpowiednich kroków zmierzających do powstrzymania rozszerzania się wirusa w Australii. Wirus ten 
określa sie mianem COVID-19. Znany jest także jako nowy szczep koronawirusa. Wirus ten 
rozprzestrzenił się na wielke krajów. Dlatego w tym przypadku mówi sie o pandemii.  
 
Rząd Federalny i Stanowy wymagają samoizolacji ze strony osób przybywających do Nowej 
Południowej Walii, w tym osób powracających do tego stanu, przybyszów z innych krajów i osób już 
zarażonych wirusem COVID-19, jak również osób, które miały “bliski kontakt” z osobami mającymi ten 
wirus.  
 
Zgodnie z Ustawą o Zdrowiu Publicznym Nowej Południowej Walii z roku 2010 policja Nowej 
Południowej Walii posiada uprawnienia do realizacji tej inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego.  

 
O czym należy pamiętać:  
 

• Niezastosowanie się do rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zdrowia publicznego 
(kwarantanna wirusa COVID-19) stanowi przestępstwo (11 tys. dolarów i/lub 6 miesięcy 
więzienia). Aby zminimalizować zagrożenia zdrowia dla społeczeństwa, policja Nowej 
Południowej Walii nadal będzie ściśle współpracować z Ministerstwem Zdrowia Nowej 
Południowej Walii i innymi stanowymi i federalnymi organami.  
 

• Samoizolacja ma kluczowe znaczenie dla spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-
19. Jest to bardzo skuteczny sposób ochrony rodziny, znajomych i innych osób.  

 

• Samoizolacja w połączeniu z przestrzeganiem higieny (np. regularnym myciem rąk i 
kaszlaniem w zgięcie łokcia) osłabia rozprzestrzenianie się wirusa, który jest bardzo zaraźliwy.  

 

• Samoizolacja i przestrzeganie zasad higieny pomaga w ochronie najsłabszych osób w 
społeczeństwie, które są narażone na ciężką chorobę i mogą nabawić się poważnych 
problemów zdrowotnych, które mogą prowadzić dio śmierci. Samoizolacja także zmniejsza 
wplyw pandemii na niezbędną, ratującą innym ludziom życie pracę służby zdrowia.  

 

Co trzeba robić:  

• W okresie samoizolacji obserwuj, czy masz objawy wirusa COVID-19. W przypadku 
wystąpienia objawów, zgłoś je do HEALTHDIRECT telefonicznie pod numerem 1800 022 222. 
Jeśli sytuacja wymaga pilnej pomocy, zadzwoń na pogotowie (Ambulance) i powiedz, że 
przebywasz w izolacji w domu.  
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• Podczas 14-dniowej kwarantanny nie wychodź z domu, z wyjątkiem sytuacji, w których 
potrzebna ci jest pomoc lekarska, zaopatrzenie w wyroby medyczne lub wystąpiła 
nadzwyczajna sytuacja. Oznacza to, że nie wolno ci wyjść na zakupy żywności ani innych 
rzeczy; nie wolno ci iść do pracy; nie wolno ci iść do szkoły/miejsca opieki na dzieckiem/na 
uczelnię; nie wolno ci iść do siłowni ani na teren ogólnodostępny. Możesz natomiast wyjść na 
swój balkon lub do ogrodu. 

 

• Jeśli dzielisz swój dom z innymi osobami, w miarę możliwości masz obowiązek: 
 

o Oddzielić się od innych osób w domu i – jeśli masz – używać oddzielnej łazienki  
 

o Nosić maskę ochronną typu chirurgicznego, kiedy przebywasz w tym samym 
pomieszczeniu z innymi osobami  
 

o Unikać wspólnych miejsc i nosić maskę ochronną typu chirurgicznego, kiedy 
przechodzisz przez te miejsca  

 
o Nie przebywać w tym samym pomieszczeniu z osobą lub osobami w podeszłym wieku, 

które cierpią na inne dolegliwości zdrowotne  
 

o Podczas samoizolacji pamiętaj, aby osoby przychodzące, które nie muszą u ciebie być, 
przebywały możliwie jak najkrócej.  

 

Przebywanie w domu oznacza, że:  
 

• NIE WYCHODZISZ do miejsc publicznych, takich jak centra handlowe, miejsce pracy, 
szkoła, miejsce opieki nad dzieckiem czy uczelnia  

  

• Poproś inną osobę o przyniesienie ci żywności i innych niezbędnych rzeczy i 
pozostawienie ich przed twoimi drzwiami wejściowymi  

 

• NIE WPUSZCZAJ gości —  tylko osoby mieszkające u ciebie mogą przebywać w 
twoim domu  

 
 
Jeśli potrzebujesz pomocy w otrzymaniu żywności i innych niezbędnych rzeczy, zadzwoń na infolinię 
w sprawie koronawirusa (National Coronavirus Health Information Line) pod numer 1800 020 080, która 
cię skieruje do odpowiedniej służby.  
 
Dziękuję Państrwu za pomoc i współpracę. W ostatnich latach nie doświadczyliśmy infekcji w takim 
stopniu. Dlatego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wirusa konieczny jest wspólny wysiłek.  
 
Dodatkowe wskazówki odnośnie samoizolacji można znaleźć pod adresem:  
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covid-19-self-isolation-guidelines.pdf  
 
 
 
 
 
 
Szef Stanowego Sztabu Kryzysowego  
Zastępca Komisarza Policji Nowej Południowej Walii Gary Worboys (odznaczony Medalem Policji 
Australijskiej)  
 
18 marca 2020 r. 

 

 

https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/diseases/Documents/covid-19-self-isolation-guidelines.pdf

