Vážení občania,
Od nášho posledného vstupu prostredníctvom obecného rozhlasu sa zásadná zmena, ktorá
by mohla výrazným spôsobom ovplyvniť chod našej obce a jej obyvateľov, neudiala.
Platia prísne opatrenia o ktorých sme Vás informovali naposledy – čiže povinné nosenie
rúšok, povinná karanténa, dodržanie vzdialenosti v radoch, vyhradený čas nákupov pre
dôchodcov nad 65 rokov a zákaz návštev v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Jedinou zmenou hodnou pripomenutia je snáď to, čo už asi každý z Vás zaregistroval, že sa
rozšíril počet prevádzok, ktoré môžu byť otvorené. Deje sa to však za podmienok
dodržania prísnych hygienických opatrení. Nesmieme totiž poľaviť, nakoľko podľa
vyjadrení mnohých odborníkov z oblasti zdravotníctva sa nachádzame len v počiatočnom
štádiu šírenia tohto vírusu. Ako skoro všetko, aj toto je len o ľuďoch, či dokážeme byť
disciplinovaní, pozorní a zodpovední a chrániť tým nielen samých seba, ale aj všetkých
okolo nás. Opätovne vyzývam preto našich obyvateľov, aby naďalej dodržiavali všetky
povinnosti vydané hlavným hygienikom Slovenskej rebubliky v záujme zabránenia šírenia
vírusu covid-19 a dúfam, že to konečne pochopia aj tí tzv . menej chápavejší ľudia, ktorí sa
medzi nami pohybujú.
Zároveň však musím upriamiť pozornosť všetkých z nás na nepríjemnú skutočnosť, že sa
už našli pochybné osoby, ktoré sa využijúc túto pandémiu snažia podvodným spôsobom
oklamať najzraniteľnejšiu skupinu, našich dôchodcov:
1., kontaktujú seniorov a chcú im merať teplotu – upozorňujem, žiadny zdravotník Vám
dobrovoľne nepríde domov odmerať teplotu, hlavne nie v tejto situácii, keď je núdza o
zdravotných pracovníkov
2., ponúkajú testovanie na koronavírus – tieto testovania sa nerobia v domácnosti
3., ponúkajú pochybné lieky, dezinfekcie, rúška - uvedené produkty kupujte len v lekárni,
alebo v drogérii
4., oslovujú seniorov, že im spravia nákup a žiadajú peniaze vopred – prosím Vás nikomu,
kto nemá Vašu dôveru, nedávajte peniaze za nákup vopred
Na základe týchto skutočností Vás nabádam, aby ste si zamykali brány, dvere rodinných
domov a bytov a nevpúšťajte cudzie a neznáme osoby do domov a domácnosti a takisto sa
nenechajte oklamať, aj keby Vás presviedčali cez telefón pod zámienkou, že robia to v
mene Vašich blízkych.
Buďte ostražití, lebo niektorým ľuďom nič nie je sväté a snažia sa zneužiť túto krízovú a
mimoriadnu situáciu.
Ak niekto z Vás bude takýmto spôsobom kontaktovaný či oslovený, prosím nech okamžite
volá svojich najblizšich, políciu, či obecný úrad.
Na záver ešte téma mnohokrát spomenutých rúšok – ako obec sme nepristúpili k ich
objednaniu, nakoľko sa rapídne rozšírili ponuky na kadejaké rúška otáznej kvality. Naši
zamestnanci a niektorí dobrovoľníci sa pustili do ich šitia priamo na obecnom úrade. Zajtra
by už mala byť ich výroba ukončená a v priebehu budúceho týždňa by sa mali distribuovať
do Vašich domácnosti aj s dezinfekčným gélom. Jedine tie gely sme sa rozhodli objednať a
prisľúbili nám ich dodať začiatkom budúceho týždňa.
Ďakujem za pozornosť a dávajme na seba pozor!

Tisztelt lakosok,
Az utolsó bejelentkezésünk óta nem történt olyan alapvető változás, amely jelentősen érintette
volna a lakosságot és befolyásolta volna falunk működését.
Továbbra is érvényben vannak a szigorú intézkedések, amelyekről legutóbb tájékoztattuk Önöket azaz kötelező a maszkok viselése, kötelező otthoni karantén, a távolság betartása a kialakult
sorokban, a 65 évesnél idősebb nyugdíjasok számára fenntartott vásárlási idő, valamint az
egészségügyi és szociális létesítmények látogatásának tilalma.
Az egyetlen érdemleges változás az, amit talán már a híradásokból mindannyian regisztráltak, hogy
további üzletek és szolgáltatások nyithattak ki és működhetnek, de csak szigorú higiéniai feltételek
mellett.
Nem szabad ugyanis megkönnyebbülni, mivel sok egészségügyi szakértő szerint csak a vírus
terjedésének kezdeti szakaszában vagyunk. Mint szinte minden, ez is rajtunk, embereken múlik,
hogy képesek leszünk-e kitartani, fegyelmezettek, felelősségteljesek maradni és ezzel nemcsak
magunkat, hanem a környezetünkben élőket is megóvni.
Ezért ismételten felszólítom polgárainkat, hogy továbbra is tartsák be a Szlovák Köztársaság
közegészségügyi hivatalvezetőjének valamennyi kiadványát a covid-19 vírus terjedésének
megakadályozása érdekében, amelyekről folyamatosan informálva voltak, vannak és továbbra is
megtalálhatók községünk weboldalán is.
Remélem, hogy lassan felfogják és tudatosítsák ezt a környezetünkben mozgó, hogy is mondjam,
nehezebb felfogással rendelkező egyének is.
Ugyanakkor felhívom mindannyiunk figyelmét azon bosszantó tényre, hogy már színre léptek
olyan kétes egyének, akik ezt a világjárványt kihasználva megpróbálják megtéveszteni a
társadalom egyik legsebezhetőbb csoportját, a nyugdíjasokat. Olyan dolgokkal keresik fel és
szólítják meg őket, hogy:
1. hőmérsékletet jöttek mérni - egyetlen egészségügyi szakember sem jár önként ilyen
tevékenységre, különösen nem ebben a helyzetben, amikor az egészségügyi dolgozók hiányáról
beszélünk
2., felajánlják, hogy koronavírus-tesztelést végeznek el – ezek a tesztelések nem otthoni
körülmények közt történnek, hanem egészségügyi központokban.
3., kétes gyógyszereket, fertőtlenítőszereket, védőmaszkokat kínálnak – kérjük a lakosokat, hogy
ezeket a termékeket csak gyógyszertárban vagy drogériákban vásárolják
4., felajánlják, hogy bebiztosítsák a bevásárlást és előre pénzt kérnek – kérem semmilyen idegen
személynek ne adjanak pénzt, sőt még ismerősnek sem, akikben nem bíznak meg
Kérek mindenkit, hogy tartsa zárva udvara kapuját és a családi háza ajtaját, s ne engedjen
idegeneket nem hogy a házába, otthonába, de még az udvarára sem. Ne hagyják magukat
megtéveszteni még akkor sem, ha telefonon győzködik Önöket olyan ürüggyel, hogy szeretteik
nevében vagy kérésére csinálják.
Ilyen csalók számára semmi sem szent, és megpróbálják ezt a válság- és vészhelyzetet is
kihasználni más emberek becsapására és saját maguk meggazdagodására.
Ha valakit lakosaink közül bármilyen módon, formában és bármilyen ürüggyel
megkörnyékeznének kétes személyek, azon nyomban értesítsék legközelebbi hozzátartozóikat, a
rendőrséget vagy a községi hivatalt.
Végezetül: a sokat emlegetett védőmaszk témája – különböző nézetek keringenek körülötte, segít –
nem segít. Jelenleg ezen szabályozás van érvényben, ehhez kell tartani magunkat – egy biztos, ha
esetleg nem is segít,de ártani biztos hogy nem árt…
Községünk nem élt azon lehetőséggel, hogy rendeljen a most már a csapból is folyó kínálatokból.
Ugyanis a mai helyzetben egyáltalán nem biztos, hogy a kínált minőségű maszkot kaptuk volna
kézhez. Ezen védőmaszkok a község alkalmazottai és néhány önkéntes segítségével a községi
hivatalban gyártódnak.
Biztos vagyok benne, hogy amilyen ügyes és házias egyének lakják falunkat, már mindenki
bebiztosította magát, vagy vásárolt vagy házilag készített maszkkal, de mivel úgy döntöttünk, hogy
antibakteriális géleket viszont rendelünk a háztartások számára – ezeknek a jövő hét elején kellene
érkezniük – ezért a gélek mellé mindenki kap plusszba még egy helyileg készített maszkot is.
Köszönöm a figyelmüket és vigyázzanak magukra valamint egymásra!

