MEMO

To:
From:

Tenants, Tenant Families and staff of Copernicus Lodge
Tracey Comeau, CEO
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Subject: Aggie’s Store – March 26, 2021
March 26, 2021
Dear Tenants, Tenant Family Members and staff of Copernicus Lodge,
Copernicus Lodge has been adhering to all provincial guidance and restrictions for COVID-19 and
Toronto currently remains in code grey, lockdown. With increasing numbers of the COVID variants we
remain cautious, but due to ongoing requests for access to Aggie’s store and City of Toronto guidelines
for retail to operate at 25% capacity, Aggie’s will open to tenants on Tuesday, March 30, under the
following conditions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ONLY two tenants at a time permitted inside the store
Masks must be properly worn at all times
Aggie’s Store will only be open on Tuesday’s and Thursday’s.
A staff member must monitor the flow to and from the store, ensuring proper masking and
hand sanitizing entering and exiting the store, as well as maintain the two-person limit
The staff member must ensure proper social distancing of those waiting in line to enter the
store
Volunteers must follow all guidelines and restrictions listed above and have no more than
two volunteers at any time in the store
If for any reason volunteers or tenants are found to not be following all guidelines, the store
will close to tenants. The status of Aggie’s Store being open can change at any time as per
the direction of Toronto Public Health and Ontario Provincial Guidelines.

To ensure the 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.

Thank you for your understanding and cooperation.
Sincerely,

Tracey Comeau, CEO 416-536-7122 x.244
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager 416-5367122 x.263

MEMO

To:
Od:

Mieszkańców Budynku Apartamentowego, Członków Rodzin i Opiekunów.
Tracey Comeau, Dyrektora Naczelnego
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager
Temat: Sklepik “U Agnieszki”
26 marca 2021 roku
Szanowni Państwo,
Informujemy że, Dom Kopernika przestrzega wszystkich prowincjonalnych wytycznych i restrykcji
dotyczących zabezpieczeń przed wirusem COVID-19. Przypominamy że, Toronto pozostaje obecnie w
strefie szarej. Przy rosnącej liczbie pozytywnych przypadków nowych odmian wirusa COVID-19,
musimy zachować szczególną ostrozność. Biorąc pod uwagę prośby mieszkańców o dostęp do sklepiku,
informujemy że, otwarcie nastąpi we wtorek 30 marca (zgodnie z wytycznymi władz miejskich Toronto
o dostępie do sprzedaży detalicznej) pod następującymi warunkami:
1. W sklepiku może znajdować się TYLKO dwóch mieszkańców w tym samym czasie.
2. Maski muszą być zawsze prawidłowo założone na twarz.
3. Sklepik “U Agnieszki” będzie otwarty tylko we wtorki i czwartki.
4. Pracownicy będą monitorować ruch w sklepiku. Sprawdzać czy wszystkie zasady są przestrzegane
(odkażanie rąk, wchodzenie i wychodzenie ze sklepu, a także utrzymywanie limitu dwóch osób)
5. Pracownik musi zapewnić odpowiednią odległość miedzy oczekującymi w kolejce do sklepu.
6. W sklepiku moze znajdować TYLKO dwóch wolontariuszy. Wolontariusze muszą przestrzegać
wszystkich wytycznych i ograniczeń wymienionych powyżej.
7. Jeśli restrykcje nie będą przestrzegane, sklepik może zostac zamknięty w dowolnym momencie
zgodnie z Toronto Public Health and Ontario Provincial Guidelines
Aby zapewnić bezpieczeństwo w Domu Kopernika, należy zawsze nosić maskę wychodząc z domu i
dezynfekować ręce. Maska MUSI zakrywać usta i nos. Maskę należy nosić w pomieszczeniach
ogólnodostępnych. Należy także ograniczyć spotkania towarzyskie na korytarzu.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie i współpracę.
Tracey Comeau, Dyrektor Naczelny416-536-7122 x.244
Danuta Gutkowska, Community Programs Manager 416-5367122 x.263

