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Proteja-se e proteja suas comunidades contra o coronavírus

Visualizar on-line

Prezado Leão,
O coronavírus (COVID-19) está mudando a maneira como viajamos,
congregamos e servimos nas comunidades ao redor do mundo. Estamos
preocupados com todos os associados e com as pessoas que servimos,
e é por isso que todos nós precisamos colocar a saúde e a segurança
em primeiro lugar neste momento desafiador para o mundo.
Recebemos pedidos de sugestões sobre como minimizar o risco para os
Leões, clubes e comunidades quando servimos.
Aqui estão algumas recomendações sobre como manter você e sua
comunidade saudáveis:
Consulte as autoridades locais e diretrizes que regem os
eventos de grupo e grandes aglomerações ao considerar os
eventos Leonísticos.
Coloque a saúde e a segurança em primeiro lugar ao
considerar novas reuniões, projetos e outras atividades do clube.
Lave as mãos frequentemente, evite viagens e multidões não
essenciais, principalmente se você mora em uma área onde há um
surto.
Verifique as recomendações dos especialistas da saúde como
a Organização Mundial da Saúde (OMS), os Centros de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) ou o governo local para novas
atualizações, pois essa continua sendo uma situação em evolução.
Para perguntas sobre as convenções de distrito (únicos, sub e
múltiplos), entre em contato com a liderança do distrito para obter
orientação.
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Lembre-se, indivíduos com mais de 60 anos e aqueles com
condições médicas crônicas correm um risco maior de ficar
muito doente com esta doença.
Uma lista abrangente de maneiras de se proteger e ptoreger seu clube
pode ser encontrada no Site da OMS.
Os Leões têm servido por mais de cem anos. Estivemos presentes em
nossas comunidades durante inúmeros desafios do mundo. Vamos
considerar maneiras pelas quais podemos ajudar com segurança, como
fornecer refeições a estudantes de baixa renda cujas escolas estão
fechando devido ao vírus. Vamos verificar se a família, amigos e vizinhos
estão bem. Vamos continuar colocando a nossa bondade em ação,
lembrando sempre da saúde e da segurança.
Agora, mais do que nunca, é importante estarmos juntos como
comunidades locais, como uma comunidade global e como Leões.
Obrigado pelo seu compromisso em servir sua comunidade e o mundo.
Atenciosamente,
Dr. Jung-Yul Choi
Presidente Internacional
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