Vážení spoluobčané,
s největší pravděpodobností dojde dnes 23. března k prodloužení karantény, omezení volného
pohybu osob a dalším souvisejícím opatřením abychom zabránili šíření nákaze koronavirem
SARS-CoV-2.
Informace o nákaze, o opatřeních k zabránění jejího šíření, o tom, jak se máme chovat, jaká
máme dodržovat pravidla, čeho se vyvarovat a čím naopak napomoci k posílení imunity
a zdravotního stavu jsou v současné době plná veškerá media, tisk, rozhlas, televize, internetové
servery.
Žádám a prosím Vás, všechny naše občany o dodržovaní všech těchto nařízených opatření,
omezení, pravidel a doporučení, která se týkají Vašeho každodenního života.
Vyvolávání paniky, atmosféry strachu a bezmoci zcela určitě není na místě. Daleko větší škody
však může v současné době způsobit nedodržování všech zdravotních doporučení a podcenění
současné situace. Jde o zdraví nejen Vaše, ale i Vašich rodičů, prarodičů a dětí, Vašich sousedů,
přátel a kamarádů. Chovejme se tedy všichni zcela zodpovědně v této nelehké době a věřme,
že společnými silami se nám podaří uchránit naše zdraví a minimalizovat všechny následné
škody.
Úřadu městyse se podařilo již 18.března zajistit materiál, ušití a distribuci ochranných roušek
pro všechny seniory z Bohdalova a Chroustova nad šedesát let. Následně 20. a 21. března
obdrželi do svých poštovních schránek ochranné roušky všichni další občané.
Za zajištění materiálu, ušití, zabalení do sáčků a distribuci téměř 1150 ks ochranných roušek
patří poděkování všem, kteří se na tom podíleli, ale především bohdalovským švadlenkám,
které ušily ochranné roušky /i když se podle informací při šití zapojovali i muži :o)/.
Poděkování od nás ode všech ale zcela jistě zaslouží i všichni další, kteří přes hrozící riziko
nadále pracují a zajišťují pro nás ostatní nezbytné služby. Dovoluji si tedy za nás za všechny
poděkovat prodavačkám, poštovním doručovatelkám, praktickému a zubnímu lékaři, zásahové
jednotce hasičů, která nabídla pomoc při dovozu nákupů, potravin a léků.
V neposlední řadě děkuji i Vám všem, kteří si uvědomujete současnou situaci a vzorně se
chováte dle doporučení lékařů, hygieniků a epidemiologů.
Buďte zdrávi, Váš starosta, Arnošt Juda

