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We at Bolton Clarke take the health and safety of you and our staff very seriously.

This information is for you on how we are working to protect you during the 
Coronavirus outbreak. This will help you stay up to date and help us to prevent  
the spread.

As a health care service, we closely follow the advice from the Australian 
Government and their Chief Medical Officer.

How Coronavirus (COVID-19) is spread

Coronavirus is spread from person to person through:

• Close contact with a person who has the virus

•  Contact with droplets from a person who has the virus and who is coughing or 
sneezing

•  Touching things or surfaces (e.g. doorknobs or tables) that have droplets on them 
from a person who has the virus, and then touching your face1.

Practising good hand hygiene and covering your face with your bent elbow when 
you sneeze, or cough is the best defence against most viruses.

•  Wash your hands often with soap and water, before and after eating and after 
using the toilet

•  Cover your face with your bent elbow when you cough or sneeze, put used tissues 
in the bin and wash your hands

• Avoid being close to others, stand more than 1.5metres away.
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Information for you   
- Coronavirus (COVID 19) 

Reference: 1. Australian Government (2020). Advice fact sheets on Coronavirus (COVID 19).

Dla Bolton Clarke kwestie twojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa naszego 
personelu są priorytetem.  

Niniejsze informacje dotyczą naszych działań prowadzących do ochrony przed 
epidemią Coronavirus. Dzięki nim będziesz na bieżąco informowany, a nam pomoże 
to w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa.

Jako służba zdrowia ściśle przestrzegamy zaleceń rad rządu australijskiego oraz 
rządowego Lekarza Naczelnego.

Sposoby rozprzestrzeniania się Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus rozprzestrzenia się wśród ludzi poprzez:

• Bliski kontakt z osobą, która ma wirusa

•  Kontakt kropelkowy pomiędzy osobami, które mają wirusa i które kaszlą lub 
kichają 

•  Dotykanie przedmiotów lub powierzchni (np. klamek lub stolików) pokrytych 
kropelkami pochodzącymi od osób, które mają wirusa, a następnie dotykanie 
twarzy1.

Utrzymywanie odpowiedniej higieny rąk i zakrywanie twarzy zgiętym łokciem 
podczas kichania lub kaszlu jest najlepszą obroną przed większością wirusów.

•  Utrzymywanie odpowiedniej higieny rąk i zakrywanie twarzy zgiętym łokciem 
podczas kichania lub kaszlu jest najlepszą obroną przed większością wirusów

•  Często myj ręce mydłem i wodą, przed i po jedzeniu oraz po skorzystaniu z toalety

• Podczas kaszlu lub kichania zakryj twarz zgiętym łokciem, wyrzuć zużyte    
   chusteczki higieniczne do kosza i umyj ręce.

Informacje przeznaczone dla ciebie    
- Coronavirus (COVID 19) 

Odnośnik: 1. Rząd Australii (2020). Arkusze informacyjne na temat Coronovirus (COVID 19).
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Keeping you and our staff safe

Checking in

•  We will phone you and ask you four questions before visiting. This is to make sure 
you and everyone in your house are well before we visit and to reassure you that 
we are well too.

•  When we arrive at your house, we will ask questions on how you are feeling and 
may take your temperature.

Our staff: 

• Are well trained in infection control and prevention, including good hand hygiene.

• Will only come to work if they are well.

•  Have access to priority testing for Coronavirus if needed because we are a health 
care service.

•  Will work with you if you are interested in learning more about how you can do all, 
or part of your care.

Masks – advice from Australia’s Chief Medical Officer

• If you are well, you do not need to wear a mask when our staff visit.

• If you are well, our staff will not wear a mask when we visit.

•  Our staff will only wear a mask when they are caring for someone suspected or 
confirmed with Coronavirus or other viruses.
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Dbamy o twoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pracowników

Wizyty

•  Przed wizytą skontaktujemy się z tobą telefonicznie i zadamy cztery pytania. 
Będziemy chcieli upewnić się, że ty i twoi domownicy czują się dobrze. 
Potwierdzimy także, że my jesteśmy zdrowi.

•  Po wejściu do domu zadamy jeszcze kilka pytań na temat twojego zdrowia i 
możemy zmierzyć ci temperaturę.

Nasi pracownicy:

• Posiadają fachowe przeszkolenie w zakresie kontroli i zapobiegania infekcjom, w  
   tym higieny rąk.

• Przychodzą do pracy tylko wtedy, gdy są zdrowi.

•  W razie potrzeby mają dostęp do priorytetowych testów na Coronovirus, ponieważ 
jesteśmy placówką opieki zdrowotnej

•  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak można samemu zadbać o całą lub 
część własnej opieki, daj nam znać.

Maski - porady od australijskiego Lekarza Naczelnego 

• Jeśli dobrze się czujesz, nie musisz nosić maski podczas wizyty naszych     
   pracowników.

• Jeśli dobrze się czujesz, nasi pracownicy nie będą nosić masek podczas naszej  
   wizyty.

•  Nasi pracownicy noszą maski tylko wtedy, gdy opiekują się kimś, u kogo istnieje 
podejrzenie, że ma Coronovirus lub inny wirus, albo gdy jest to potwierdzone. 

Informacje przeznaczone dla ciebie    
- Coronavirus (COVID 19) 


