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Chicago, 18 marca 2020
Wielce Szanowni Państwo,
Stoimy w obliczu pandemii o niespotykanej sile. Zaraza, która obejmuje nasz
kraj, jest – jak na tę chwilę – największym wyzwaniem dla społeczeństw na
całym świecie. Naszym generacjom historia oszczędziła innych tragedii, tak
bardzo znanym naszym przodkom. Wystawiła nas jednak w tej chwili na
najbardziej trudna próbę. Jedynie wspólnym wysiłkiem możemy temu sprostać.
Ameryka, jak wiemy z przeszłości, ma unikalną siłę zjednoczenia się w chwilach
trudnych. Efektywnie podejmowała działania przeciw rożnym katastrofom. Nie
mam wątpliwości, że i w tym momencie tak się stanie.
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Jako lekarze, apelujemy o przestrzeganie wszelkich zasad formułowanych przez
specjalistyczne organy państwa. Nie ma możliwości i potrzeby, aby wszyscy
trafili do szpitali. Nie ma tez szans - jak na tę chwilę - aby wszyscy byli
przetestowani na obecność wirusa. A nawet jeśli test jest dodatni, to leczenie
bezobjawowej choroby polega na ścisłej kwarantannie. Te zasady mogą się
zmienić lada dzień w momencie określenia możliwości leczenia infekcji.
Apelujemy zatem do naszych rodaków, mieszkańców Chicago, Illinois i całych
Stanów Zjednoczonych:
• Przestrzegajmy zasad rekomendowanych przez Illinois Dept. Of Public Health,
NYDPH, CDC, CDPH
• Unikajmy jakichkolwiek zgromadzeń
• Poddajmy się kwarantannie – aby nie zarazić się samemu i by potencjalnie nie
zarazić innych
• Dokładniejsze informacje dot. Różnych sytuacji w których się znajdziemy są
na stronie Związku Lekarzy Polskich w Chicago, www.zlpchicago.org.
Istnieje potrzeba zawieszenia wszelkich konferencji, bankietów i innych
wszelkiego rodzaju spotkań. To odpowiedzialność nie tylko organizatorów, ale
również nas wszystkich. Zdając sobie sprawę przed jak trudnymi decyzjami
wielu z nas stanie, piszę do Państwa z gorącą prośbą o respektowanie z
najwyższym zrozumieniem płynących zaleceń.
W załączeniu przesyłam treść informacji, dostępnej w języku polskim na
www.zlpchicago.org. Są tam też codzienne informacje o walce z wirusem.
Dal zainteresowanych infolinia (po polsku) 1-855-WIRUS19 (uruchomiona przez
Zwiazek 3/5/2020).
W odpowiedzi na nasze prośby IDPH, CDPH a za ich pośrednictwem CDC
przygotowuje materiały po polsku.
Bardzo proszę o dołączenie do wspólnej walki z zagrożeniem naszego zdrowia a
nawet życia.
Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,
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