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Locatarul 
 
15 decembrie 2020 
 
Stimate domn / doamnă, 
 
Sfaturi privind Coronavirus – locuințe cu mai mulți locatari (LML) 
 
În perioada pandemiei de Covid-19 care încă continuă, există riscul de transmitere a infecției în 
comunitate, în special în cadrul și între gospodării.  
 
Acolo unde locuința cu mai mulți locatari este formată din indivizi din diferite gospodării, în scopul 
regulamentelor, locuitorii locuinței vor fi considerați drept o singură gospodărie.  
 
Vă rog să rețineți că restricțiile privind întâlnirea în spațiile închise se aplică și proprietăților LML, 
prin urmare, indivizii din alte gospodării nu ar trebui să se întâlnească înăuntrul proprietății. 
Totodată, în eventualitatea în care un chiriaș este testat pozitiv sau dezvoltă simptome de Covid-
19, regula privind izolarea pentru contactele apropiate și alți membri ai gospodăriei se aplică 
tuturor locatarilor. Informații suplimentare despre autoizolare pot fi găsite aici - 
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-test-and-protect/pages/who-needs-to-
self-isolate/  
 
Dacă un individid din gospodăria dvs. este testat pozitiv, ceilalți indivizi au obligația de se 
autoizola timp de 14 zile, cu excepția cazului în care dezvoltă simptome iar atunci vor trebui să 
solicite un test și să continue să se izoleze pe toată perioada de timp. Pentru solicitarea unui 
test, vă rugăm să vizitați -  https://www.gov.uk/get-coronavirus-test.  
 
Pentru a ajuta la reducerea răspândirii virusului, curățenia zonelor comunale și suprafețele de 
contact cu mâna ar trebui efectuată mai intens. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să 
vizitați NHS inform pentru sfaturi suplimentare - https://www.nhsinform.scot/coronavirus 
 
Vă rugăm să rețineți că aceste informații sunt disponibile în mai multe limbi și formaturi. Vă 
rugăm să vizitați https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-
poisoning/coronavirus-covid-19  pentru informații suplimentare.  
 
Dacă doriți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.  
 
Cu sinceritate, 
 

 
 
Catherine Busson 

Environmental Health 
Gordon House 
Blackhall Road 
Inverurie 
AB51 3WA 
Tel: 03456 081207 
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