Spoštovane občanke in občani!

Za nami je prvih štirinajst dni izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija koronavirusa. Kljub
začetnemu preplahu zaradi okužbe ene od zaposlenih v Domu Lipa, se je situacija umirila in virus se na
srečo ni razširil po domu. Upajmo, da tako tudi ostane. Velik del zahvale za to gre vsem zaposlenim, ki
izvajajo vse preventivne ukrepe, zavzeto skrbijo za dobro počutje oskrbovancev in skrbno bdijo nad
njihovim zdravjem. Da bi čim bolj zmanjšali možnost zunanjega vnosa bolezni v dom, so skupaj s civilno
zaščito uredili prostor, kjer bo stalno bivalo nekaj zaposlenih. Za vso požrtvovalnost jim velja iskrena
hvala.
Občinska uprava in Civilna zaščita Občine Štore skrbno spremljata situacijo v občini in glede na potrebe
in konkretne situacije pripravljata različne ukrepe. Skupaj s KORK Štore skrbimo za oskrbo s hrano in
zdravili za starejše občane, ki nimajo svojcev ali so kako drugače prepuščeni sami sebi, poskrbljeno je
za nujno varstvo otrok, pouk v šoli se izvaja brez večjih težav, tudi delo v Zdravstveni postaji Štore
poteka dobro, vzpostavljena je psihološka pomoč za ljudi v stiski, medobčinski inšpektorat izvaja redne
preglede in opozarja ljudi na prepovedi gibanja, občane obveščamo o vseh nujnih in aktualnih zadevah
preko spletne strani in družabnih omrežij itd. Da bi izboljšali oskrbo s hrano, smo pripravili seznam
lokalnih ponudnikov hrane s kontaktnimi podatki in organizirali kmečko tržnico. Z zadovoljstvom lahko
ugotavljamo, da ste oboje zelo dobro sprejeli.
Trenutno nam največje težave povzroča pomanjkanje zaščitne opreme, vendar se trudimo, da bi jo
pridobili čim prej. To je tudi težava naših podjetij, ki še obratujejo in prav tako nimajo opreme za zaščito
svojih zaposlenih.
Ugotavljamo, da se, razen nekaj izjem, držite navodil in odredb pristojnih inštitucij glede omejitev
gibanja. V teh dneh začne veljati cela vrsta odredb, ki še dodatno omejujejo naša ravnanja. Pozivamo
vas, da se teh navodil držite, da ravnate samozaščitno in zaščitno do sokrajanov. Na vse apeliram, da
pogledate po svoji okolici, ali kateri od sosedov potrebuje kakšno pomoč, in mu pomagate ali nas o
tem obvestite na številko štaba CZ.
Naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste v teh dneh kakor koli pripomogli, da je življenje v naši občini,
vsem razmeram navkljub, potekalo normalno: delavcem šole in vrtca, zdravstvenega doma in Doma
Lipa, štabu CZ, delavcem RK in prostovoljcem, ki ste izkazali pomoč, trgovkam in drugim, ki skrbijo za
oskrbo s hrano, zdravili in drugimi nujnimi stvarmi, javnim podjetjem in delavcem režijskega obrata za
nemoteno oskrbo z javnimi dobrinami, delavcem v podjetjih, ki delajo v teh težkih razmerah, vsem, ki
bdite nad svojci, sosedi ali sokrajani in jim pomagate …
V težkih situacijah se pokaže vse, kar je dobrega v ljudeh! Bodimo strpni in sočutni ter odgovorni do
sebe in drugih. OSTANIMO ZDRAVI!
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