SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŻÓŁKIEWKA !

Od marca 2020 roku walczymy z wirusem SARS-Cov-2, który powoduje groźną
chorobę COVID-19. W związku z falami pandemii zostaliśmy poddani wielu
ograniczeniom i zakazom, żeby zminimalizować ilość zakażeń.
Szczepienia w Polsce przeciwko COVID-19 rozpoczęły się w styczniu 2021 r.,
żeby uchronić nas przed zakażeniami i w celu osiągnięcia odporności populacyjnej.
W chwili obecnej rośnie liczba osób zaszczepionych, a maleje liczba osób zakażanych.
Sytuacja ta pozwoliła rządowi luzować obostrzenia na okres wakacyjny. Należy
jednak pamiętać, że pandemia jeszcze się nie skończyła, a wirus nadal jest bardzo
niebezpieczny przed nami prawdopodobne kolejne fale wirusa zmutowanego. W celu
osiągnięcia odporności zbiorowej – populacyjnej musi zostać zaszczepiony duży
odsetek społeczeństwa. Na dzień dzisiejszy brakuje jeszcze wielu szczepień, żeby
osiągnąć odporność populacyjną, zaszczepionych pełną dawką w Gminie Żółkiewka
jest 31,1 % mieszkańców.
W związku z powyższym apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy
Żółkiewka, którzy jeszcze się nie zaszczepili, a zwłaszcza do osób powyżej 60 roku
życia, które są najbardziej narażone na Covid-19, żeby to jak najszybciej uczyniły
w trosce o siebie, swoich najbliższych i nas wszystkich. To zawsze będzie,
indywidualna i osobista decyzja jednak uważam, że szczepionka jest obecnie jedynym
gwarantem powrotu do normalności, którą pamiętamy sprzed roku. Przypominam
również, iż Gmina ma wyznaczonego Koordynatora Narodowego Programu Szczepień
– jest nim Sekretarz Gminy Żółkiewka Pan Marcin Zając. Uruchomiliśmy również
infolinię pod nr tel. 791 656 520, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania służymy
pomocą. Jeżeli występuje problem z dojazdem do punktu szczepień, również zapewnimy Państwu bezpłatny transport do punktu szczepień i z powrotem odwieziemy
bezpiecznie do domu.
Liczę na to, że szczepionka da Nam wszystkim szansę na powrót do normalnego
życia i pozwoli cieszyć się nim tak jak kiedyś. To w dużej mierze od naszej
odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i sąsiadów zależy powstrzymanie
koronawirusa.
Popieram i zachęcam do skorzystania z Programu Powszechnych Szczepień
organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
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