MEMO

To: Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge
From: Copernicus Lodge
Subject: Tenants and Tenant Family Update – February 26, 2021
February 26, 2021
Hello Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge,
We are providing an update on the following:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Today’s COVID-19 report
Tax Clinic at Copernicus Lodge
Pick up your vaccine slips
Reminders
Toronto is still in a State of Emergency
Communications updates

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.

Tax Clinic at Copernicus Lodge
The Tax Return Clinic will take place at Copernicus Lodge from March 1 to March 26. A memo will be
posted on each floor of the Apartment building of Copernicus Lodge. For more details of the Tax Clinic
click here

Pick up your vaccine slips
Starting Monday, March 1 our staff will be distributing your vaccine slips from the Ministry of Health to
your apartments directly. If you will not be in your apartment at that time, you can pick up the vaccine
slips from office #706.

Reminders
Limited Social Gatherings
Please limit social gatherings at Copernicus Lodge. Social gatherings should only be with those you live
with and/or one or two essential supports. Please limit in-person activities outside the home to essential
activities only – shopping for your household and health needs, going to the bank, and getting exercise
and physical activity
Meal Tickets
We highly recommend tenants, families and their caregivers purchase meal tickets on a monthly basis for
tenants at reception and be provided to supportive services staff. There have been many tenants who do

not provide meal tickets on time and still receive the meal. This has become an issue for our staff in the
supportive services department as well as staff in our Dietary department.
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 began on Feb. 12 and will take place
Mondays through Fridays from 7am to 7pm with additional hours as needed. The work is tentatively
expected to end in the fall of 2022.
For more information, please visit the City of Toronto’s website.

Toronto is still in a State of Emergency
Although Ontario is lifting state of emergency restrictions across some regions, Toronto is still in a state
of emergency and orders currently in force under the Reopening Ontario Act have been extended until
March 21, 2021.
For more information, please visit the Province of Ontario’s status on COVID-19.

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

MEMO

Do:
Mieszkańców Budynku Apartamentowego, Członków Rodzin i Opiekunów.
Od :
Domu Kopernika
Temat: Bieżące informacje – 26 lutego 2021 roku
26 lutego 2021 roku
Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zawartymi informacjami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Raport sytuacji COVID-19
Klinika podatkowa
Zaświadczenia o przyjęciu szczepionki
Przypomnienia
Klinika szczepień przeciwko COVID-19
Stan wyjątkowy
Zapewnienie komunikacji

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.

Klinika podatkowa
Informujemy, że klinika pdatkowa będzie dostępna w Domu Kopernika dla naszych mieszkanców od 1
marca do 26 marca. Zawiadomienie na temat kliniki zostało wywieszaone dla mieszkańców na tablicy
informacyjnej, znajdującej się na każdym piętrze obok wind w budynku apartamentowym. Zawiadomienie
jest także dostępne online – tutaj

Zaświadczenia o przyjęciu szczepionki
W terminie od 1 marca zaświadzczenia z Ministerstwa Zdrowia o przyjęciu szczepionki będą dostarczone
do Państwa bezpośrednio do apartamentu. W przypadku nieobecności mieszkańca w apartamencie
podczas rozdawania zaświadczen – odbiór będzie możliwy w biurze #706.

Przypomnienia
Ograniczanie spotkan towarzyskich.
Prosimy o ograniczenie spotkań towarzyskich w Domu Kopernika. W ostatnim czasie miala miejsce
sytuacja, w której 8 członków rodziny odwiedziło lokatora Domu Kopernika. Spotkania towarzyskie
powinny odbywać się tylko z osobami, z którymi Panstwo mieszkacie i / lub z jednym lub dwoma
osobami/krewnymi, którzy służą Państwu pomocą w załatwieniu niezbędnych spraw. Ponadto

zwracamy się o ograniczenie wyjść na zewnątrz. Wyjścia powinny sprowadzać się jedynie do robienia
zakupów, odbycia wizyt lekarskich, załatwienia spraw bankowych oraz wyjścia na spacer lub ćwiczeń
fizycznych.
Bilety na posiłki
Zwracamy sie do wszystkich mieszkańców i ich opiekunów korzystających z posiłków aby kupowali bilety
z odpowiednim wyprzedzeniem. Rekomendujemy zakup biletów na cały miesiąc. Zakupione bilety w
Recepcji należy przekazać do Działu Pomocy Mieszkańcom pokój numer 701. Tylko jeśli bilety zostaną
dostarczone na czas będziemy mogli dokładną przygotować listę mieszkańców na podstawie której,
kuchnia będzie wydawać uwzględniona liczbę posiłków dla Państwa. Bardzo prosimy o współpracę w tej
sprawie.
Programy i rozrywka
Przypominamy, że mieszkańcy, korzystający z telewizji TAVASYS mają dostęp do wielu programów
transmitowanych na kanałach numer 2 i 10:
• Codziena Msza Święta o godz. 9.30 rano
• Teksty poetyckie, literackie, ciekawostki, śpiew
• Filmy, koncerty i inne programy –plakaty wywieszone są na wszystkich piętrach obok wind.
• Gimnastyka
(*Transmisja i czestotliwość programów uzależniona jest od dostępności personelu i sprzętu
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.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej City of Toronto’s website.

Stan Wyjątkowy
Stan wyjątkowy obejmujący Toronto (zalecenie pozostania w domu) został przedłuzony do dnia 21
marca 2021 roku .
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie Province of Ontario’s status on COVID-19.

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
W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie Domu Kopernika 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 w Pamstwa
apartamentach. Odwiedziny powinny ograniczać się do zagwarantowania podstawowych
potrzeb, takie jak konieczna opieka, zakupy, sprzątanie, wizyty lekarskie.

-

Należy nosić maskę i dezynfekować dłonie przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu.

-

Maska MUSI zawsze 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.

-

