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Tisztelt Zirci Polgárok!
Az elmúlt hetek híradásaiból megdöbbentő, szinte hihetetlennek tűnő
eseményekkel szembesültünk a koronavírus világot meghódító terjedése
kapcsán. Amíg a baj közvetlen környezetünkben nem érzékelhető, hajlamosak lehetünk a helyzet komolyságát fel nem ismerve azt gondolni –
nálunk ilyen nem történhet. Más országokban kialakult súlyos egészségügyi válsághelyzet azonban kell, hogy figyelmeztessen mindannyiunkat,
de igen, sajnos bárhol a világon – így nálunk is - lehet ilyen, ha nem vigyázunk egymásra és magunkra.
A mai napon ragyogó tavaszi napsütésben, - amikor minden ember egy
picit a telet követően, a várva várt újjászületést éli meg a lelke mélyén –
a városban azt tapasztalhattuk, mintha minden a megszokott rendben
működne. Tele volt emberekkel, köztük nagyon sok szépkorú polgárral,
akik a jó időt kihasználva sétálgattak beszélgettek, vásároltak, intézték
dolgaikat. De nagyszerű is lenne, ha maradna még a jó idő, de az időjárás-jelentésekből tudjuk, jönnek az újabb frontok. Amit nem tudhatunk,
hogy mi érkezhet azonkívül, esetleg lappang már közvetlen környezetünkben láthatatlanul, s fertőz észrevétlenül, kellő elővigyázatosság nélkül megélt, természetes emberi kapcsolataink által.
Számos ország – köztük hazánk is - rendkívüli intézkedéseket vezetett
be a járvány továbbterjedésének megakadályozása céljából. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha időben és megfelelő határozottsággal cselekszünk, akkor a vírus terjedése visszafogható, lassítható,
esetleg megállítható. A legfontosabb, amit ma mindannyiunknak meg
kell tenni a vírus terjedése ellen, hogy a feltétlen szükséges minimális szintre csökkentsük a személyes kontaktusokat. Ennek érdekében születtek az elmúlt napok helyi intézkedései is, s ennek érdekében kérem mindenki közreműködését abban, hogy meg tudjuk őrizni városunkat, környezetünket a koronavírus terjedésével szemben.

I. Kérem ezért a fiatalabbakat,
- hívják fel szüleik, nagyszüleik, dédszüleik, krónikus betegséggel
küzdő családtagjaik, ismerőseik figyelmét arra, hogy a koronavírusjárvány rájuk jelentheti a legnagyobb veszélyt, ezért lehetőleg maradjanak otthonaikban!
- segítsék szüleiket, nagyszüleiket, szépkorú szomszédaikat, jó ismerőseiket, mind az élelmiszer, mind a gyógyszer, mind más életvitelhez
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feltétlen szükséges termékek beszerzésében, halaszthatatlan ügyeik intézésében, hogy otthonaikban maradjanak!

II. Kérem a 65 év feletti, valamint a mozgásukban korlátozott vagy
krónikus betegséggel küzdő zirci lakosokat, hogy amennyiben az
életvitelhez feltétlen szükséges beszerzéseiket nem tudják hozzátartozóik, ismerős segítőik közreműködésével megoldani, jelezzék azt az
alább megadott telefonszámon vagy e-mail címen:
Tel.: +36-20/563-2208
E-mail: koronasegitseg@gmail.com
Jelzéseik alapján az önkormányzati körbe tartozó intézmények munkatársainak közreműködésével fogunk gondoskodni róluk!
Az esetleges visszaélések, csalások megelőzése érdekében felhívom a figyelmet, az alábbiakra:
-

-

Az egészséges bizalmatlanság soha nem árt, ezért legyenek
óvatosak. Ne fogadják el olyan személyek segítőnek tűnő
közreműködését, akiket nem ismernek, akik esetleg előzetes
egyeztetés nélkül, kéretlenül keresik fel Önöket!
Az önkormányzati segítséget igénybevevőket elsősorban a
város intézményeiben dolgozó munkatársak közreműködésével kívánjuk ellátni. Meghatározott rendben, előre egyeztetett feltételek szerint, akik első látogatásuk alkalmával megbízólevéllel, személyigazolvánnyal igazolják magukat.

III. Zirc Városi Önkormányzat hivatalos kommunikációs csatornája:
a város honlapja (www.zirc.hu), Zirc Városi Önkormányzat
Facebook oldala, valamint a helyi képújság és televízió. Arra törekszünk, hogy legalább ezen felületeken egyben elérhető legyen minden, a
kialakult helyzettel kapcsolatos, helyben fontos információ.

IV. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Zirci Lakosságot, hogy Zirc településre vonatkozóan koronavírussal fertőzött személyről nem érkezett
értesítés. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya hatóságilag 1 főnél rendelt el házi karantént.
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Kérem, legyenek körültekintőek, figyeljenek magukra, s környezetükben
élő segítségre szoruló embertársaikra és amennyire lehet, kerüljék a
másokkal való személyes találkozásokat!
Megértésüket, türelmüket köszönöm!

Zirc, 2020. március 16.
Ottó Péter s.k.
polgármester

