MEMO

To: Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge
From: Copernicus Lodge
Subject: Tenant Family Update – February 5, 2021
February 5, 2021
Hello Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge,
We are providing an update on the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Today’s COVID-19 report
Special delivery of flowers to our tenants
Tenant Vaccine Clinic second dose
State of Emergency Extension
2020 Tax Receipts
Communications updates
Reminders

Today’s COVID-19 Report
Copernicus Lodge Apartment Tenant Cases
There are currently no active positive COVID-19 tenant cases.
A reminder that the reports for LTC are posted on www.copernicuslodge.com each weekday.

Special Delivery of Flowers from Sweetpea’s Floral Studio
Yesterday our tenants received a delivery of a tropical plant from the owner of our local flower shop Sweetpea’s Floral Studio, Sara Jameson.
Thank you for this kind gesture. Our tenants were delighted to receive the plants. Thank you to the Supportive Services team who delivered the
plants to our tenants. For more information click here.

Tenant Vaccine Clinic for second dose is coming to Copernicus Lodge
There will be a second vaccine clinic on Saturday, February 13, 2021 for tenants who received the first dose of the COVID-19 Moderna vaccine on
January 16. The vaccine clinic is also open to tenants who submitted their names for the first dose. We will provide a follow up memo with
more details closer to the date.

State of Emergency Extension
Ontario has officially extended the province's state of emergency and all orders associated with it, including the stay-at-home order, for an
additional 14 days.
The state of emergency, which was declared under the Emergency Management and Civil Protection Act (EMCPA) on Jan. 12, and the stay-athome order will expire on Feb. 9.
For more information, please visit the Province of Ontario’s status on COVID-19.

2020 Tax Receipts
Tax receipts for rent payments will be issued by accounting and sent to the tenants before the end of February
Tax Clinic at Copernicus Lodge
There will be a tax clinic for low-income tenants next month managed by Revenue Canada volunteers. More details will be provided in a
separate memo.

Communications Updates
If you are not on our email list, please share your email address with communications@copernicuslodge.com.

Reminders
Programs and Social Activities
A friendly reminder that tenants have access to a number of virtual programs and social activities on channels 2 and 10 such as:
-

Mass (every day at 9:30am)
Poetry and singing
Daily films (posters are posted at Copernicus Lodge)
Virtual physical activities and exercises

(*all activities are based on staff and technology availability)
Construction around Copernicus
As shared last week, there will be construction around Copernicus Lodge that is being led by the City of Toronto and the Toronto Transit
Commission (TTC). The work will begin on Feb. 12 and will take place Mondays through Fridays from 7am to 7pm. The work is tentatively
expected to end in the fall of 2022.

This work is required to bring the TTC and City's infrastructure to a state of good repair and improve intersection function for all road users. This
work is expected to have impact on roads, sidewalk access and parking in the area, as well as on TTC service. We also expect noise as a result of
the construction, and this will be communicated to the Resident’s Council so that residents are aware.
What does this mean for families and tenants?
·
·
·
·
·

The 501 / 301 Queen and 504 King streetcars have been replaced with bus services, presently operating through the King Street
West, Queen Street West, The Queensway and Roncesvalles Avenue (KQQR) Intersection area. Visit ttc.ca for further details.
During the work being done by TTC night crews, 501 / 301 Queen and 504 King replacement bus service will be maintained through
the moving work zone with lane restrictions.
Sidewalks will remain open at all times
One lane of traffic in each direction approaching the KQQR intersection and along The Queensway will be maintained for vehicles
and cyclists
Unauthorized parking is not allowed in active work zone.

For more information, please visit the City of Toronto’s website.
To keep COVID-19 out of our home and keep our tenants, residents and families safe and healthy, please keep on practicing the following safety
guidelines:
-

remain in your apartments, do not congregate in your common sitting areas on the floors. Please call Supportive Services for any needs or
support. (416-536-8524)

-

Please inform your relatives about the situation and ask them to limit their visits based on essential needs such as care giving, shopping,
cleaning, medical appointments, etc

-

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.

-

We need your support in this time more than ever.

MEMO

Do:
Mieszkańców Budynku Apartamentowego, Członków Rodzin I Opiekunów.
Od: Domu Kopernika
Temat: Bieżące informacje - 5 luty 2021 roku.
5 lutego 2021 roku.
Szanowni Państwo,
Poniżej zawarte są informacje dotyczące:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raport sytuacji COVID-19
Przekazanie kwiatów dla naszych mieszkanców
Klinika szczepień przeciwko COVID-19 – druga dawka.
Stan wyjątkowy
Rozliczenia podatkowe za rok 2020
Zapewnienie komunikacji
Przypomnienia

Aktualne sprawozdanie na temat pandemii COVID-19
Budynek Apartamentowy
Aktualnie nie ma przypadków wystąpienia wirusa COVID-19.
Informacje na temat sytuacji pandemii COVID -19 w budynku opieki długoterminowej znajdują się na naszej stronie internetowej
www.copernicuslodge.com.

Specjalna dostawa kwiatów dla mieszkańców
Wczoraj w czwartek 4 lutego nasi mieszkańcy otrzymali upominek w postaci tropikalnych kwiatów doniczkowych, które zostały podarowane
przez pobliska kwiaciarnię Sweetpea’s Floral Studio, i dostarczone do Domu Kopernika prez panią Sara Jameson. Doceniamy wspanialy gest,
nasi mieszkancy byli bardzo mile zaskoczeni. Dziękujemy także naszemu personelowi, ktory rozdał kwiaty do apartamentów naszych
mieszkanców. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.

Klinika szczepień przeciwko Covid-19 (druga dawka)
Informujemy, że druga dawka szczepionki przeciwko Covid-19 dla mieszkańców budynku apartamentowego odbędzie się 13 lutego w sobote.
Klinika będzie dostępna dla mieszkańcow, ktorzy otrzymali pierwszą dawkę 16 stycznia. Szczepienia będą także dostępne dla mieszkańców,
którzy zapisali się na listę . W najbliższym czasie mieszkańcy zostaną poinformowani na temat szczegółów, dotyczących organizacji kliniki.

Stan Wyjątkowy
Stan wyjątkowy, który został ogłoszony na mocy Ustawy o Zarządzaniu Kryzysowym i Ochronie Ludności (EMCPA) 12 stycznia, 2021
roku obowiązuje do dnia 9 lutego, 2021 roku.

Rozliczenia podatkowe za rok 2020
Informujemy, że rozliczenia potrzebne do złożenia zeznania podatkowego za rok 2020 zostaną przygotowane przez Księgowość i wysłane do
mieszkańców do końca lutego.
Klinika podatkowa dla mieszkańców
W przyszłym miesiącu odbędzie się Klinika Podatkowa dla mieszkańców budynku apartamentowego. Pomoc w wypełnieniu dokumentów
potrzebnych do zeznania podatkowego za rok 2020 będzie zapewniona przez wolontariuszy z Revenue Canada. Klinika podatkowa będzie
dostępna dla wszystkich mieszkańców z niskim dochodem. Szczegóły będą ogłoszone w oddzielnym zawiadomieniu.

Zapewnienie komunikacji
Zwracamy się do osób, które do tej pory nie udostępniły nam swojego adresu e-mail o podanie swojego kontaktu wysyłając wiadomość na e-mail
adres: communication@copernicuslodge.com

Przypomnienia
Programy i rozrywka
Przypominamy, że mieszkańcy, korzystający z telewizji TAVASYS mają dostęp do wielu programów transmitowanych na kanałach 2 i 10:

•
•
•
•

Codziena Msza Święta o godz. 9.30 rano
Teksty poetyckie, literackie , śpiew
Filmy, koncerty i inne programy –tygodniowy rozkład mozna znalezc na plaktach wywieszanych na piętrach przy windach
Gimnastyka

(*Transmisja i czestotliwosc programow uzalezniona jest od dostepnosci personelu i sprzetu technicznego)

Przebudowa w okolicy Domu Kopernika planowane w lutym 2021 roku.
Tak jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu - w lutym 2021 roku, rozpocznie się przebudowa wokół Domu Kopernika, prowadzona przez miasto
Toronto i Toronto Transit Commission (TTC).
Prace rozpoczną się 12 lutego i będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 rano do 7 wieczorem. Zakończenie przebudowy
jest zaplanowane na jesień 2022 roku.Prace obejmą rekonstrukcje ruchu na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych oraz dostępu do TTC.
Oczekuje się, że prace wpłyna zanacząco na poprawę ruchu drogowego, ułatwią dostęp do chodników, i parkowanie w okolicy, a także do usług
oferowanych przez TTC. Oczekuje sie, ze prace remontowe mogą powodować hałas, co będzie konsultowane z Radą Mieszkańców w celu
przekazania informacji dla rezydentów.

Jaki wpływ przebudowa będzie miała dla mieszkańców i ich rodziny?
•
•
•
•

Linie tramwajowe 501/301 i 504 będą operowane przez autobusy w rejonach King Street Queen Street West, The
Queensway i Roncesvalles Avenue. Więcej szczegółów można przeczytać na stronie internetowej ttc.ca
Chodniki pozostaną dostępne dla pieszych w czasie prac.
Dla pojazdów i rowerzystów zostanie utrzymany jeden pas ruchu w każdym kierunku, dochodzacy do skrzyżowania KQQR i
wzdłuż Queensway
Parkowanie aut nie bedzie możliwe w wyznaczonych miejscach przebudowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej City of Toronto’s website.
W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Domu Kopenika prosimy o przestrzeganie następujących zasad
bezpieczeństwa:
-

prosimy pozostać w swoich apartamentach, prosimy o unikanie gromadzenia się na w miejscach użytku publicznego w bydunku. W
przypadku jakichkolwiek potrzeb lub pomocy należy skontaktować się z Działem Pomocy Mieszkańcom – numer tel. 416-536-8524

-

prosimy poinformować swoich bliskich o sytuacji i poprosić ich o ograniczenie wizyt. Odwiedziny powinny ograniczać sie do
zagwarantowania podstawowych potrzeb, takie jak konieczna opieka, zakupy, sprzątanie, wizyty lekarskie.

-

należy nosić maskę i dezynfekować dłonie przy każdorazowym wyjściu z apartamentu.

-

maska MUSI zakrywać usta i nos. Maskę należy nosić w pomieszczeniach ogólnodostępnych.
szczególnie teraz, Państwa wsparcie i współpraca są kluczowe, mają one bowiem na celu uniknięcie wystąpienia przypadków wirusa
Covid-19 w naszej społeczności.

-

