Szanowni Mieszkańcy Gminy Aleksandrów.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną
spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2
oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów, a przede wszystkim w trosce
o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Aleksandrów apeluję o przestrzeganie zaleceń
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych
w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Pamiętajmy o zaleceniach higienicznych, tj.
o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu
bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. W przypadku
gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcam
do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Unikajmy
niepotrzebnych skupisk ludzi. Jeśli mieliśmy kontakt z osobą zarażoną wirusem lub
wróciliśmy z regionu, gdzie on występuje nie działajmy na własną rękę. Pozostańmy w domu
i telefonicznie poinformujmy lekarza pierwszego kontaktu, Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną lub szpitalny oddział zakaźny w celu ustalenia dalszego postępowania.
Pamiętajmy także, że istnieje możliwość telefonicznego wypisywania recept – bez wizyty
w przychodni.
Zwracam się w szczególności do osób starszych i schorowanych, o obniżonej
odporności, aby ograniczyli przebywanie w miejscach publicznych, ponieważ są najbardziej
narażone na zarażenie wirusem, a także najgorzej znoszą przebieg choroby. Jednocześnie
proszę tym samym o otoczenie szczególną opieką osób starszych i innych osób o obniżonej
odporności, a szczególnie o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy,
zaopatrzenie w leki, czy załatwianie spraw urzędowych.
Wszystkim, rekomenduję ponadto unikanie uczestnictwa w okolicznościowych
imprezach oraz zaniechania podróży.
W naszej gminie podjęto dodatkowe działania mające na celu zmniejszenie ryzyka
rozprzestrzeniania się wirusa. Odwołane zostały wszystkie zaplanowane imprezy i spotkania.
Nieczynna jest biblioteka. Apeluję, aby maksymalnie ograniczyć wizyty w urzędzie
oraz innych instytucjach publicznych na terenie naszej gminy. Proszę o załatwianie tylko
i wyłącznie pilnych spraw. Pozostałe sprawy w miarę możliwości rekomenduję, by załatwiać
drogą elektroniczną bądź telefoniczną.
To trudny czas, w którym wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje
i swoich najbliższych. Wierzę, że przetrwamy ten czas bez uszczerbku, solidarni
i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia
i spokoju.
Z poważaniem,
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