
Tisztelt polgárok, 

március 4-től Szlovéniában olyasvalami történik, amiről azt gondoltuk, hogy ilyen sose fog érni 
bennünket. 2020. március 22-én, vasárnap, már 414 esetben igazolódott a koronavírus-
fertőzés. Senki se tudja, hogy hány olyan beteg van, aki azt gondolja, hogy egy sima megfázás 
érte, hányan vannak a tünetmentes megfertőzöttek.  

Az utóbbi napokban számos utasítást kapunk, a legfontosabb azonban az ÖNIZOLÁCIÓ, ami az 
egyik leghatékonyabb módja a betegség terjedése megelőzésének. Azt tapasztalom, hogy a 
többség ezt betartja, sajnos azonban vannak néhányan, akik úgy gondolják, hogy őket a vírus 
nem veszélyezteti. Ezzel az értesítéssel (hogy megkerüljük a közvetlen kézbesítést és ezzel is 
csökkentsük a fertőzés veszélyét) kívánok mindenkit felszólítani, következetesen tartsa be a 
Hodos Község weboldalán és a községi hirdetőtáblákon is közzétett központi utasításokat.  

Tudnunk kell, hogy kicsi község vagyunk, gyakorlatilag rokoni szálak kötnek össze bennünket, 
és hogy az izoláció MINDENKIRE, nem csak az azonos háztartásban élő családtagokra 
vonatkozik. A kormányrendelet értelmében ezekben a hetekben tilosak a látogatások, a 
kerítés melletti csevegés, a különböző találkozók. Kérem, tartsuk be ezeket a szabályokat, 
hiszen mindenkinek van veszélyeztetett csoportba tartozó hozzátartozója – gondolok itt az 
idősebbekre és a krónikus betegekre. Ha a vírus betör kis községünkbe, ahol a lakossági életkor 
az átlag felett van, a népességsűrűség és a közösségi kapcsolatok miatt, mindenki veszélybe 
kerül. Ne akarjuk ezt! 

Tartsuk be az ajánlásokat, mert ha megtörténik a fertőzés, mindenki azt kérdezi majd magától: 
mikor, hol, miért? Mit néztem el? Kit fertőztem meg? Túléli? 

Nem akarok pánikot kelteni, szeretném, ha ez az állapot mihamarabb megszűnne, ezért KÉREK 
mindenkit, tartsuk be a szabályokat, még ha netán valaki túlzottnak is tartja őket.  

A vendéglátó üzletek bezárása szükségszerű és felelős döntés volt, és hiszem, hogy eljön az 
idő, amikor újra megnyithat mindegyik. Hiszek abban, hogy az állami intézmények 
intézkedéseivel gondoskodnak a jövedelemkiesés enyhítéséről.  

Ugyanakkor, mindannyiunk nevében, őszinte köszönetet mondok azért, hogy továbbra is 
működik üzletünk és a szerződéses postahivatal. Tudatában vagyok annak, hogy az önök 
munkája, a jelen körülmények között, nagyban segíti községünk mindennapi életét.  

Ahogy ezt a múltban is tette, Hodos Község most is segítséget nyújt az idősebbeknek, 
hozzátartozók nélküli magányos lakosoknak, akiknek nincs ki beszerezze a szükséges dolgokat 
(élelem, gyógyszerek és hasonló). Amennyiben segítségre, magyarázatra van szükségük, 
magányosnak érzik magukat vagy egyszerűen csak beszélgetni szeretnének, hívjanak engem a 
041 415 122-es, vagy a községi titkárságot a 041 670 396-os telefonszámon, összehozzuk 
önöket azokkal az önkéntesekkel, akik örömmel és biztonságosan fogadják hívásukat.   

Ismételten kérem a polgárokat, ne menjenek feleslegesen közterületekre, a természetben 
egyedül vagy családtagjaikkal sétáljanak, üzletbe célirányosan, gyerekek és idősebbek nélkül 
menjenek, a szükséges dolgokat a lehető leghamarabb válogassák össze, tegyék lehetővé 
mások számára is a biztonságos bevásárlást, így mindannyiunk egészségét védik.  

Fogjunk össze, legyünk felelősek, MARADJUNK OTTHON. 

                                                     Mindenki javát szolgálva, Ludvik Orban, az önök polgármestere  


