
 Spoštovane občanke, spoštovani občani, 

od 4. marca smo v Sloveniji priča dogajanju, o katerem si nismo mislili, da nas bo kadarkoli 
doletelo. Danes, v nedeljo, 22. marca 2020, je potrjenih z okužbo za koronavirus že 414. Koliko 
zbolelih je še, ki mislijo, da je samo prehlad, koliko je tistih, ki so okuženi in ne kažejo znakov 
bolezni, pa ne ve nihče.  

V zadnjih dneh dobivamo razna navodila, najpomembnejše pa je navodilo po SAMOIZOLACIJI, 
kot enem izmed načinov, da se prepreči širjenje bolezni. Opažam, da se večina tega drži, žal 
pa obstaja kar nekaj občanov, občank, ki mislijo, da jih virus ne more dotakniti. Preko tega 
obvestila (da bi se izognili direktnemu vročanju dopisa in s tem povečali možnost okužbe) sem 
se odločil, poslati ta poziv po doslednem upoštevanju državnih navodil preko spletne strani 
Občine Hodoš in preko oglasnih desk v naši občini.  

Zavedati se moramo, da smo zelo majhna občina, da smo sorodstveno povezani skorajda vsi v 
naši občini in da izolacija velja za VSE, ne velja samo za družinske člane, ki živijo v istem 
gospodinjstvu. Obiskovanje, klepetanje ob ograji, skupna druženja so v teh tednih z odlokom 
Vlade prepovedana. Prosim vas, držimo se jih vsi, kajti vsak posameznik med nami ima nekoga, 
ki je rizičen – to so starejši in ljudje s kronično boleznijo. Ko enkrat pride virus v našo majhno 
občino, kjer beležimo nadpovprečno starost prebivalstva, smo glede na gosto poseljenost in 
medsebojno povezanost, na udaru vsi. Ne želimo si tega.  

Držimo se priporočenih smernic, kajti ko se bo komu zgodila okužba, se bo vsak spraševal – 
kje, kdaj, zakaj? Kaj sem spregledal? Koga vse sem še okužil? Bo prebolel?  

Nočem sejati panike, želim si, da bi vse to bilo čim prej za nami, zato PROSIM vsakega občana, 
držimo se vseh pravil, pa naj se komu zdijo še tako pretirana!  

Zaprtje lokalov je bila nujna poteza, upoštevanje tega je odgovorno ravnanje in verjamem, da 
bo prišel čas, ko bodo lokali spet odprti. Verjamem v ukrepanje državnih institucij, ki bodo 
poskrbele za blažitev posledic izpada vašega dohodka.  

Dolžan pa sem, upam v imenu vseh občanov in občank, da izrečemo srčno zahvalo za odprto 
trgovino in za pogodbeno pošto. Zavedam se vaše izpostavljenosti in vaš doprinos v teh težkih 
trenutkih je za našo občino neizmeren.   

Na Občini Hodoš poskušamo zmeraj, tako tudi sedaj, poskrbeti za starejše, osamljene občane 
in občanke, ki ste v stiski ali nimate nikogar, ki bi vam priskrbel nujne življenjske potrebščine 
(hrano, zdravila in podobno).  Če želite pomoč, nasvet, pojasnilo, se počutite osamljene ali   
rabite samo sogovornika – pokličite mene na 041 415 122 ali tajništvo občine na 041 670 396 
in  povezali se bomo s prostovoljci, ki se bodo vašemu klicu z veseljem in varno odzvali.  

Še enkrat – vse občane in občanke prosim, ne hodite po nepotrebnem naokoli, sprehode 
opravite v naravi z družinskimi člani ali sami, v trgovino hodite premišljeno, brez spremstva 
otrok ali starejših, čim prej izberite potrebne artikle in omogočite drugim varen nakup saj tudi 
s tem prispevate k zdravju nas vseh.  

Združimo moči in ravnajmo odgovorno OSTANIMO DOMA. 

                                                                           Za dobro vseh nas – vaš župan Ludvik Orban  

 


