SDĚLENÍ STAROSTY OBCE K SOUČASNÉ SITUACI

Ahoj Třebešáci,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v této nelehké době a vyjádřil Vám všem
podporu ve snaze vyhnout se nákaze koronavirem a přestát vše bez újmy, jak na
zdraví, tak také minimalizovat ztráty finanční.
Situace se den ode dne zhoršuje a proto Vás všechny prosím, abyste
omezili kontakty jen na ty nejnutnější a zejména dodržovali mnohokrát
opakované, základní hygienické návyky, především časté mytí rukou. Roušky
jsou již samozřejmostí a věřím, že dezinfekce také.
Nejsem odborník a proto si netroufám vůbec hodnotit přijatá opatření.
Mám jen chabé znalosti v této oblasti a čerpám jako Vy všichni z veřejných
zdrojů, kde však některá zpravodajství a reportáže nepřispívají již k dosti
chaotické situaci.
Domnívám se, že není třeba propadat panice a nakupovat potraviny do
zásoby. Těchto je dostatek, stejně tak jako všech základních potřeb. Prosím,
omezte, zejména dříve narození, cestování do velkých nákupních center v
Čáslavi a v Kutné Hoře, kde je velká koncentrace lidí a riziko nákazy je nemalé.
Pokud máte blízké a známé, požádejte je o nákup, dovoz léků atp., pokud ne,
nabízím tuto možnost zajištění nákupu pro Vás. Dejte prosím vědět. Ti z Vás,
kdo tyto řádky čtete, sdílejte je dále, aby se tato informace dostala k potřebným
a nejvíce ohroženým. Dovoz potravin jsme schopni zajistit na objednání, s
nákupem ve velkoskladu potravin UNIKOM v Kutné Hoře a pro léky zcela
určitě není problém zajet, lze vyřešit také elektronický recept.
Obecní úřad Třebešice disponuje stále dostatečnou zásobou dezinfekce a máme
pro Vás v případě zájmu i několik stovek roušek, desítky respirátorů, několik
stovek ochranných rukavic a obličejové plexištíty.
Kontaktujte v případě zájmu a potřeby náš úřad a ochranné pomůcky Vám
budou adresně k dispozici.
Dosud máme štěstí, prozatím se nákaza naší obci vyhýbá, jsem za to rád a
věřím, že to vydrží co nejdéle. To však nemohou říci v okolních obcích, kde je
několik případů výskytu koronaviru. Virus si nevybírá, a pokud se někdo nakazí,
tak to zcela určitě není jeho vina a tento člověk si zaslouží podporu a přání
brzkého uzdravení, pokud možno s mírným průběhem a bez následků.
Děkuji Vám za Váš dosavadní přístup a pevně věřím, že to v Třebešicích
zvládneme.
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