April 16, 2020
(Rozwój Fname)
(adres ulicy + Jednostka #)
(Kod, pocztowy, miasta)

Dear <Fname>,
Podczas, gdy krytyczna sytuacja publicznej sluzby zdrowia spowodowana COVID-19
nadal sie rozwija, chce przekazac Panstwu nowiny dotyczace dzialan BHA oraz prac
zwiazanych z upewnieniem sie bezpieczenstwa i zdrowia naszych rezydentow oraz
pracownikow podczas, gry kontynuujemy niezbedne prace i uslugi.
Wszystkie starania, zarowno rezydentow jak i pracownikow, aby przetrwac ten
kryzys i chronic sie nawzajem, podnosza mnie na duchu. Pierwsze przypadki
COVID-19 pomiedzy pracownikami i rezydentami BHA byly zanotowanie kilka
tygoodni temu, jednakze, calkowity numer przypadnow zachorowan jest relatywnie
niski (16 kwietnia mielismy 67 potwierdzonych przypadkow posrod naszych
10,500 mieszkalni publicznych oraz 8 potwierdzonych przypadkow posrod 756
pracownikow). Oczekujemy, ze te numery wzrosna.
W trakcie bliskiego monitorowania rozwoju sytuacji, postanowilismy podjac
nastepujace kroki w celu kontunuacji niezbednych prac i uslug podczas, gdy nadal
chroniac naszych rezydentow, posiadaczy talonow/bonow, pracownikow oraz
sasiadow:
 Protokoly Bostonskiej Komisji Zdrowia Publicznego (Boston Public Health
Commission (BPHC)) oraz inne zdrowotne protokoly sa opublikowanie i w
efekcie we wszystkich lokalizacjach oraz w centralnym biurze na Chauncy
Street. My rowniez dzieimy sie krytycznymi informacjami z rezydentami I
pracownikami poprzez emaile, listy, telefonicznie oraz na regularnie
aktualizowanej stronie BHA poswieconej COVID-19.
 Bylismy pierwszym z glownych wlascicieli/zarzadcow mieszkaniowych w
Bostonie, ktorzy “zamrozili” nieistotne postepowania eksmisji w celu
zredukowania ryska zdrowia publicznego w sadach mieszkaniowych.
 Obnizamy czynsz po otrzymaniu informacji dotyczacych zaktualizowanego
przychodu rezydentow.
 Nasze lokalizacje i oficerowie bezpieczenstwa publicznego kontynuuja prace
na osiedach mieszkaniowych. Wprowadzilismy nowe procedury dotyczace
sprzatania oraz dystansu spolecznego, specialne protokoly do wchodzenia do
budynkow na podstawie sytuacji awaryjnych oraz naglych wypadkow i
instrukcje do zarzadzania budynkami, gdzie rezydent jest izolowona z
podowu wirusa.
 Wszystkie niezbedne funkcje i serwisy w centralnym biurze na Chauncy
Street pozostaja aktywne; jednakze, na chwile obecna wszyscy klienci bez
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wczesniejszej rezerwacji oraz spotkania osobiste zostaly przeniesione na
telefoniczne oraz/albo przez maila.
Przeprowadzamy cotygodniowe kontrole zdrowia dla wszystkich
rezydentow priorytetyzujac seniorow i niepelnosprawnych rezydentow.
Wykonywane kontrole pomagaja nam sledzic status i potrzeby kazdego
rezydenta dotyczace zywnosci i lekarstw, informacji odnosnie przychodu i
utraty pracy, oraz pozwalaja nam upewnic sie, ze rezydenci sa polaczeni z
serisami i zasobami jakich potrzebuja.
Jestesmy w bliskiej wspolpracy z zarzadem miasta oraz naszymi partnerami
non-profit w celu koordynacji dystrybucji zywnosci ciagle dodajac
lokalizacje, zarowno rodzinne jaki i dla seniorow/niepelnosprawnych, gdy
zasoby staja sie dostepne.

Jest to bardzo stresujacy czas dla calego miasta. Chcemy panstwa zapewnic, ze w
trakcie naszych prac w celu maksymalizacji bezpieczenstwa naszych rezydentow i
pracownikow, bedziemy kontunuowac prace, aby dostarczac bezpiecze i stale
zakwaterowanie w Bostonie w przystepnej cenie. Prosze smialo kontaktowac sie z
biurem zarzadu jezeli macie panstwo jakies pytania badz problemy!
Chcemy Panstwo podziekowac za wszystkie Wasze starania w celu zapobiegania
rozprzestrzeniania sie wirusa. Prosze pamietac, ze posrod najwazniejszych
informacy sa:
 Zostan w domu tak czesto jak to mozliwe
 Czesto myj rece
 Czesto myj powierzchnie, ktore sa wielokronie dotykanie
 Utrzymuj dystans 6 stop (1.8+ metra) od innych ludzi
 Nos maske badz zakrycie twarzy wychodzac na zawnatrz badz w
otoczeniu innych
Przestrseganie wszystkich srodkow ostroznosci jest niezmiernie wazne dla nas i
innych posrod nas. Aktualne informacje zdrowotne sa dostepne na www.bphc.org.
Aby skontaktowac sie z Health Line prosze zadzwonic na 311. W celu uzyskania
wiekszej ilosci informacji prosze odwiedzic www.bostonhousing.org i
www.boston.gov.
Z wyrazami szacunku,
Kate Bennett
Administrator
Boston Housing Authority
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