Tisztelt polgárok!
Biztosan többségük rendszeresen figyelemmel kíséri a tömegtájékoztató eszközökön keresztül
a veszélyes koronavírussal kapcsolatos új információkat és intézkedéseket.
Ennek ellenére engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a tegnap közzétett intézkedések
közül azokat, amelyek községünk lakosságát leginkább érintik vagy érinthetik:
1. továbbra is visszavonásig érvényben van a szociális intézményekben való látogatási tilalom,
valamint a kollektív sport- vagy kulturális események megrendezése, s ugyanígy a külföldről
hazaérkezettek kötelező 14 napos otthoni karanténja
2. az iskolák működésének felfüggesztéséig a tanulók számára be van szüntetve az ingyenes
vonathasználat - a nyugdíjasok irányába ez egyelőre csak kérelem, hogy ne utazzanak, és a
lehető legkevesebb mértékben használják a tömegközlekedést.
3. a 65 évesnél idősebb nyugdíjasok számára speciális nyitvatartási időket vezettek be az
üzletekben, amelyek során csak a megjelölt időpontban, 9-12 óráig vásárolhatnak.
4., A védőmaszk viselése kötelezően bevezetődik mindenütt – mihelyt az ember elhagyja a saját
udvarát és kilép a közterületre köteles használni.
5., Bármely intézményben kialakult sorbanállás során az egyének kötelesek egymástól legalább
két méter távolságot betartani. Ez is érvényes mindenütt - üzletekben, pénztárakban, postán,
irodákban, közterületeken stb.
Továbbra is minden egyes lakosunk számára hangsúlyozom, hogy csak szükség esetén és a
minimális időre távolodjanak el otthonukból. Az egyedül élő nyugdíjasok esetében továbbra is
fennáll azon ajánlat, hogy ha problémájuk támad a gyógyszerek bebiztosítása és a bevásárlás
terén, forduljanak a helyi önkormányzathoz.
Ne feledjük, hogy a betegség megakadályozására a legjobb gyógyszer a megelőzés, ha nem
adunk lehetőséget, hogy megfertőződjünk a veszélyes vírussal. Ezért ajánlatos kerülni a
nyilvános helyeken való tartózkodást, a más emberekkel való találkozást, s még a családon
belül is korlátozni a látogatást.
Tudom, hogy ezen ajánlások betartása az idősebb generáció számára a legnehezebbek, de a
családtagoknak is be kell látni, hogy ez csak is az idősebb egyének érdekében történik, mivel
ők a legveszélyeztetettebb csoport. Ez ugyanis egy nagyon agresszív vírus, amely ahogy
hallhatjuk, az egészséges fiatal szervezetet beleértve a profi sportolókat is, nagyon megviseli,
nem egy idős más betegségektől is sújtott szervezetet.
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a legjobb és leghatékonyabb orvosság az egyéni
felelősség, fegyelem, elővigyázatosság és az óvatosság.

