MEMO

To: Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge
From: Copernicus Lodge
Subject: Tenants and Tenant Family Update – March 26, 2021
March 26, 2021
Hello Tenants and Tenant Families of Copernicus Lodge,
We are providing an update on the following:
1. Variants of Concern (VOC)
2. Tenant Apartment Building Updates
3. Courtyard Access for Tenants
4. Easter at Copernicus Lodge
5. Aggie’s Store
6. Tenant Complaint Procedure
7. Future Vaccine Clinics at Copernicus Lodge
8. Activity Programs
9. Reminders
10. Toronto is still in a State of Emergency
11. Communications updates
Variants of Concern (VOC)
Experts are warning that a third wave of COVID-19 is drawing nearer. Earlier this month, 31 per cent of
recent COVID-19 tests in Ontario came back as positive for a variant of concern (VOC). It was later reported
that it’s closer to 40 per cent.
VOCs spread more easily than the original COVID-19 virus. In addition to being more transmissible, VOCs
may still be able to cause infection in people who have had COVID-19 before or who have had the COVID19 vaccine.
VOCs are transmitted from person to person the same way that the original COVID-19 is. The method of
transmission hasn’t changed for these variants and therefore the same public health measures will protect
you including masking, physical distancing and hand hygiene.
There is early data that the Pfizer-BioNTech and Moderna COVID-19 vaccines remain effective to protect
against the VOCs identified in Canada although there may be some decrease in efficacy. Evidence to date
show that the vaccines would protect against severe illness caused by COVID-19 or VOCs. In the case of a
third wave of COVID-19, the Province of Ontario can impose restrictions to return back to the stay-at-home
order.

The vaccine is still the best way to protect yourself, your loved ones and our residents and stop the spread
of the virus. Even if you have received the vaccine, it is still important to remain vigilant about adhering to
IPAC measures and ensure you are protected by wearing proper PPE to protect others.
Tenant Apartment Building Updates
For updates for the tenant apartment building click here.
Courtyard Access for Tenants
Please be advised that the courtyard will be used for residents of LTC only at this time. We ask for your
understanding and patience as we try to accommodate all residents following a lengthy isolation period.
Due to social distancing requirements, both the ground floor and main floor courtyards are required as
residents’ spaces. Tenants, unlike LTC residents, are permitted to leave the building and access the front
patio on 66 Roncesvalles Avenue.
We appreciate your patience and supporting our LTC residents.

Easter at Copernicus Lodge
We will be celebrating Easter at Copernicus Lodge in these very special ways:
1. From Good Friday, April 2 to Easter Monday, April 5, we will be broadcasting Easter-themed
programs on channel 2. Especially we invite you for meditation on Passion of Christ.
The program will be broadcast on Good Friday, April 2 at 8 a.m., 11 a.m., 2 p.m. and 7 p.m.
2. After the Virtual Palm Sunday Mass, a Community Program Staff Member will distribute the blessed
palm to individual tenant’s apartments. Fr. Slawek will make an announcement after Mass for those
who wish to receive communion. He will go floor to floor to distribute the host. Please have your
apartment door opened if you wish to receive the host.
3. Blessing of the Easter basket – on Saturday, April 3 at 2:00 PM
- Fr. Slawek will come to each floor and bless tenant’s Easter baskets. Please be ready at 2:00
PM in your apartment doorway with your basket so Fr. Slawek can bless it. Please ensure you
are wearing your mask. We appreciate your patience.
4. There will be communion service for tenants after Palm Sunday and Easter Sunday Mass.
- Fr. Slawek will go floor to floor to distribute Communion for those who wish to receive the
host.
- Fr. Slawek will be accompanied by a staff member who will provide hand sanitizer to all
tenants before receiving the Host.
- Anyone receiving communion must keep their mask on until they receive the host
- Palms will be blessed and distributed to tenants
There will be a special gift for all tenants from the Copernicus Lodge Auxiliary.
Aggie’s Store
Aggie’s store is re-opening! Click here for all the details.

Tenant Complaint Procedure
We always appreciate family and tenant feedback regarding services and care.
We would like to remind you that there are procedures in place to ensure that tenants rights are protected,
that their complaints are documented and that complaints are dealt within a reasonable length of time.
All tenants have the right to raise concerns or recommend changes in connection with the supportive
services provided to him or her and in connection with policies and decisions that affect his or her interests
or any other person, without fear of interference, coercion, discrimination or reprisal.
Future Vaccine Clinics at Copernicus Lodge
Unity Health is not planning any on-site vaccination clinics for the apartment tenants of Copernicus Lodge,
so you will need to access vaccination through community avenues.
Here is a link to Ontario’s COVID-19 vaccination plan
Here is a link to Unity Health’s vaccine information that might be helpful.
Here is a link to the pharmacy vaccine locations as well.
Activity Programs
We are in the process of planning additional programs and activities for our tenants. We will provide a
separate memo with more details in the next few days.
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
Starting March 31, the intersection of King Street West, Queen Street West, The Queensway and
Roncesvalles Avenue (KQQR) will be partially closed until Nov. 23, 2021. This is due to a major
construction project that is being led by the City of Toronto and the Toronto Transit Commission (TTC).
Please be advised that travel to Copernicus Lodge can be impacted by this construction so please plan
ahead. The City of Toronto is releasing detailed construction updates and we are sharing the most recent
one here, from March 12. They key impacts identified in this document are:

•
•
•
•

Traveling east-west near Copernicus
Nearby road closures
Hours of construction
TTC, pedestrian and cyclist impact

Questions about this project? Please visit the City of Toronto webpage: Toronto.ca/KQQR
Toronto is still in a State of Emergency
Toronto is still in grey zone of the province's COVID-19 reopening framework on Monday, March 8, lifting
the stay-at-home order.
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:
-

Remember your 3 Ws: Wear your Mask, Wash your hands and Watch your distance

-

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 marca 2021 roku
26 marca 2021 roku
Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z poniżej zawartymi informacjami:
1. Ostrzeżenie przed nowymi odmianami wirusa COVID-19
2. Tenant Apartment Building Updates
3. Dostęp do patio
4. Wielkanoc w Domu Kopernika
5. Sklep “U Agnieszki”
6. Procedura składania skarg
7. Klinika szczepień
8. Programy dla mieszkanców
9. Przypomnienia
10. Stan wyjątkowy
11. Zapewnienie komunikacji

Warianty wirusa COVID 19
Eksperci ostrzegają, że zbliża się trzecia fala COVID-19. Na początku tego miesiąca 31 procent testów
COVID-19 w Ontario było pozytywnych pod względem wariantu (VOC). Następnie podano, że liczba
pozytywnych przypadków zbliżona jest do 40 procent .
Nowe odmiany wirusa rozprzestrzeniają się łatwiej niż oryginalny wirus COVID-19. Osoby zarażone nową
odmianą wirusa, mogą przechodzić infekcję, pomimo tego, że wcześniej chorowały i wyzdrowiały z COVID19 lub otrzymały szczepionkę COVID-19.
Warianty COVID-19 przechodzą od osoby do osoby w taki sam sposób, jak oryginalny wirus COVID-19.
Sposób przenoszenia się nie zmienił, dlatego też, należy stosować te same środki ochrony zdrowia jakie
obowiązywały dotychczas: noszenie masek, zachowanie fizycznego dystansu i regularna higiena dłoni.

Istnieją wczesne dane, że szczepionki Pfizer-BioNTech i Moderna COVID-19 nadal skutecznie chronią przed
nowymi wariantami zidentyfikowanymi w Kanadzie, jednak może wystąpić pewien spadek skuteczności.
Dotychczasowe badania wskazują, że szczepionki chronią przed ciężkimi chorobami wywoływanymi przez
COVID-19 lub nowymi odmianami. W przypadku trzeciej fali COVID-19 prowincja Ontario bierze pod uwagę
ponowne wprowadzenie restrykcji pozostania w domu.
Szczepionka jest nadal najlepszym sposobem aby chronić swoje zdrowie, swoich bliskich i naszych
mieszkańców. Nawet jeśli, otrzymali Państwo szczepionkę, nadal ważne jest, aby zachować czujność w
zakresie przestrzegania wszystkich zasad ochrony zdrowia, przeciwdziałając w ten sposób rozprzestrzeniu
się wirusa.
Aktualności na temat budynku apartamentowego
Bieżące informacje dotyczące budynku apartamentowego kliknij tutaj
Dostęp do tarasów-patio dla mieszkańców budynku apartamentowego
Po długich dyskusjach podjęto decyzję o wykorzystaniu zewnętrznych tarasów dla naszych mieszkańców.
Zadecydowano, że frontowy taras będzie otwarty i dostępny wyłącznie dla mieszkańców budynku
apartamentowego. Pozostałe tarasy będą dostępne dla mieszkanców opieki długoterminowej. Decyzja
została podyktowana ze względu na to, że mieszkańcy obydwu budynków nie powinni wspólnie spędzać
czasu na patio oraz ryzykiem opuszczenia budynku przez rezydentów opieki długotermninowej.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie i współpracę.

Wielkanoc w Domu Kopernika
Wielkanoc w Domu Kopernika będziemy obchodzić w szczególny sposób:
1. Począwszy od Wielkiego Piątku -2 kwietnia do Poniedziałku Wielkanocnego- 5 kwietnia, będziemy
nadawać programy o tematyce wielkanocnej na kanale 2.
Szczególnie zapraszamy do rozważan na temat Męki Pańskiej w Wielki Piątek 2 kwietnia o godz. 8 rano,
11 rano, 2 po południu i 7 wieczór.
2. Po Mszy Świętej (transmitowanej na kanale 10) w Niedzielę Palmową, personel będzie roznosił
poświecone palmy dla naszych mieszkańców. Ks. Sławek po Mszy św. zrobi ogłoszenie dla wszystkich,
którzy chcą przyjąć komunię. Będzie chodził po wszystkich piętrach z Komunią Świetą . Prosimy o otwarcie
drzwi mieszkania, aby przyjąć Komunie Świetą.
3. Poświęcenie wielkanocnego koszyczka - w sobotę 3 kwietnia o godzinie 14:00
Ksiądz Sławek przyjdzie na każde piętro aby pobłogosławić wielkanocne koszyki. Prosimy o przygotowanie
koszyków na godz. 14:00. i czekanie w drzwiach swojego apartamentu na Księdza.
4. Po Mszy Świętej w Niedzielę Palmową i w Niedzielę Wielkanocną będzie mozliwość przyjęcia komunii
Świętej przez mieszkańców. Ksiadz Sławek będzie chodził po wszystkich piętrach do mieszakańców, którzy
chcieliby przyjąć sakrament.
Ponadto wolontariusze z Auxiliary przygotawali specjalne upominki z okazji Świat Wielkanocnych dla
wszystkich naszych mieszkańców.

“Sklepik U Agnieszki”
Sklepik zostanie otwarty w najbliższym czasie! Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Procedura składania skarg przez mieszkańców
Chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że doceniamy wszystkie opinie dotyczące usług i opieki składane do
nas przez mieszkańcow i członków rodzin.
Informujemy, że istnieją procedury zapewniające ochronę praw mieszkańców, dokumentowania ich skarg
i rozpatrywania ich w odpowiednim terminie.
Wszyscy lokatorzy mają prawo do zgłaszania wątpliwości lub rekomendowania zmian w związku ze
świadczonymi usługami lub decyzjami, które mają bezpośredni wpływ na interes mieszkańca lub inną
osobę, bez obawy o ingerencję, przymus, dyskryminację lub odwet.
Klinika szczepień
Informujemy, że Unity Health nie planuje dodatkowych klinik szczepień dla mieszkańców apartamentów
w Domu Kopernika. Poniżej podajemy strony internetowe, na których możliwa jest rejestracja na
szczepienie COVID-19:
Kliknij tutaj: link do planu szczepień przeciwko COVID-19 w Ontario
Kliknij tutaj: link do informacji o szczepionkach Unity Health, które mogą być pomocne.
Kliknij tutaj: link do lokalizacji puktów szczepień w aptekach.

Programy dla mieszkańców
Informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowań programów dla naszych mieszkańców. Będziemy Państwa
informować o szczegółach w oddzielnym zawiadomieniu.
Przypomnienia
Programy i rozrywka
Przypominamy, że mieszkańcy, korzystający z telewizji TAVASYS mają dostęp do wielu programów
transmitowanych na kanałach numer 2 i 10:
• Codzienna 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 Od 31 marca do 23 listopada 2021 roku skrzyżowanie King Street
West, Queen Street West, Queensway i Roncesvalles Avenue (KQQR) będzie częściowo zamknięte w
związku z projektem przebudowy prowadzonym przez miasto Toronto i Toronto Transit Commission
(TTC).Informujemy, że przebudowa może spowodować trudności w dojeździe do Domu Kopernika, dlatego
rekomendujemy aby zaplanować dotarcie z wyprzedzeniem. Urzad miejski Toronto publikuje szczegółowe
informacje dotyczące budowy :
• Podróż z kierunku wschodniego na zachód w pobliżu Kopernika
• Zamknięte drogi w pobliżu
• Godziny budowy
• TTC, wpływ na pieszych i rowerzystów
W razie pytan prosimy dwiedzic stronę internetową: Toronto.ca/KQQR
Stan Wyjątkowy
Prowincja Ontario wydała ogłoszenie, że Toronto przechodzi do szarej strefy w terminie od poniedziałek
8 marca, znosząc zakaz pozostawania w domu.
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:
-

3 generalne zasady :należy nosić maskę, dezynfekować dłonie i utrzymywać dystans

-

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.

-

