
 

 

 

 

Bessastaðir, 24 marca 2020 r. 

 

 

Pozdrowienia od Prezydenta Islandii dla pracowników sektora handlu, turystyki 

oraz powiązanych z nimi branż. 

  

Drodzy pracownicy sektora usług i handlu oraz turystyki, 

 

przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia, a szczególnie kieruję je do osób, które 

borykają się teraz z chorobą, aby jak najszybciej powróciły do pełnego zdrowia. 

Przesyłam również serdeczne pozdrowienia dla wszystkich odbywających 

kwarantannę ze względów bezpieczeństwa. 

Na Islandii podjęto szereg działań, mających na celu przeciwstawienie się 

epidemii wirusa dotykającej obecnie cały świat. Wprowadzono ograniczenia 

dotyczące podróżowania, liczby osób, które mogą przebywać w sklepach, 

restauracjach, a także w innych miejscach. Obecnie weszły również w życie 

zaostrzone przepisy dotyczące zgromadzeń w miejscach publicznych. Przez 

pewien czas nie będziemy mogli załatwiać naszych spraw, kiedy nam pasuje, 

podróżować do woli oraz wspólnie cieszyć się, gdy jest ku temu okazja. 

Te zmieniające się okoliczności skutkują wieloma obciążeniami dla 

pracowników zatrudnionych w handlu i usługach, a także sprawiły, że sektor 

turystyczny, który tak bardzo się rozwinął w ostatnich latach, musi borykać się z 

ciężką sytuacją. 

Wszyscy odczuliście te zachodzące zmiany; musicie stawić czoła wielu 

wyzwaniom podczas tych trudnych i pracowitych dni. Wykonujecie swoją pracę 

pomimo przeszkód i świetnie sobie radzicie. Dziękuję wszystkim za ten trud i 

zachęcam wszystkich obywateli do przestrzegania ogółu zasad i zaleceń oraz 

okazywania sprzedawcom uprzejmości, szacunku i uznania. 

Nim ogłosimy zwycięstwo w tej walce, czeka nas jeszcze wiele trudnych 

zmagań. Jednak nadejdzie czas, gdy będziemy świętować i radość powróci do 

narodu. Znów będziemy spędzać ze sobą szczęśliwe chwile, podróżować, 

chodzić na zakupy i cieszyć się ze spotkań publicznych. 
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Tak, zagraniczni goście również do nas powrócą, znów będziemy mogli ich 

zapytać: „Jak Wam się podoba na Islandii?”. A oni odpowiedzą, że na tej 

wspaniałej wyspie żyją ludzie, którzy tworzą silne społeczeństwo. 

Drodzy przyjaciele, w imieniu swoim oraz Elizy przekazuję Wam 

najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia wszystkiego dobrego. 
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