
   

Dragi vecini și vecine! 
Provocările actuale ale pandemiei cu virusul Corona ne fac conștienți de importanța de a ține 
cont unii de alții în comportamentul nostru. Valoarea unei vecinătăți care funcționează bine 
este mai mare ca niciodată. Toată lumea poate contribui la acest lucru. 
Vă rugăm să luați în considerare:  
Toate măsurile de siguranță care se aplică în spațiile publice se aplică și la Dvs. în vecinătate. 
Încercați să evitați contactul în scara locuinței și în zonele comune. Spălați-vă bine pe mâini și 
înainte de a pleca de acasă și la întoarcere. 

Îndepărtarea și separarea deșeurilor 
Chiar dacă avem acum la domiciliu timpul necesar pentru a ne 
debarasa de lucruri vechi sau a efectua curățenie, vă rugăm să 
colectați deocamdată acasă deșeurile voluminoase, hainele 
vechi, precum și resturile vegetale. Ajutați evitarea creeri 
deșeurilor, în special a celor organice- alimentele sunt 
valoroase. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită acum la 
separarea deșeurilor pentru a asigura îndepărtarea lor ușoară.. 

Pentru un angajament activ și sănătos în vecinătate ! 
Mulți vecini cu angajament au demonstrat deja faptul că ajutorul în vecinătate se poate 
efectua cu succes de la distanță (de exemplu, făcând cumpărături și așezându-le în fața ușii). 
Să contribuim fiecare pentru a îmbunătăți situația actuală. VĂ MULȚUMIM! 

Respect reciproc 
Rețineți că pentru multe persoane apartamentul a devenit 
acum loc de muncă, loc de învățat și de jucat. Diversele 
necesități în conviețuirea de zi cu zi sunt tot mai accentuate. 
Prin urmare, vă rugăm luați în considerare faptul că mai ales 
copiii care se joacă au nevoie pe moment de toleranța noastră . 
Încercați să evitați activitățile generatoare de zgomot. 
Perioadele de odihnă stipulate în regulamentele în vigoare ale 
locuinței Dvs. se aplică în continuare. 

Spații de joacă și spații deschise 
Dacă doriți să folosiți zonele de joacă împreună cu copiii Dvs., este deosebit de important să 
fiți atenți la contactul cu alți copii - trebuie respectată distanța de cel puțin un metru. Idei 
creative pentru jocuri cu copiii se găsesc pe pagina de internet  www.fratz-graz.at 
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Acționând la unison în 
vecinătate Linie directă AGES pentru 

întrebări generale despre 
virusul Corona 0800 555 621 


