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ZAHVALA
Ob zaključku intervencije CODID-19 se želim zahvaliti vsem, ki ste v tem času kakorkoli sodelovali in
pripomogli pri zajezitvi širjenja koronavirusa.

Moja iskrena zahvala je naslovljena:

-

-

Županu občine Poljčane g. Stanislavu Kovačiču za aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi in delovanju
sistema za zaščito in reševanje v naši občini. V času epidemije pa za njegov prispevek k uspešnemu
izvajanju ukrepov in nabavo zaščitne opreme za občane.
Občinski upravi za sodelovanje pri administrativnih in logističnih zadevah.
Članom štaba CZ občine Poljčane za angažirano delo pri sodelovanju, pomoči občanom, pripravah,
načrtovanju in logistiki.
Poverjenikom CZ in skupini za podporo za pomoč in aktivnosti pri razdelitvi mask za večkratno
uporabo občanom.
Ekipi prve pomoči in prostovoljkam, ki so vsakodnevno razkuževale javne površine do preklica
epidemije.
PGD Poljčane in članom, ki so pomagali pri razdelitvi mask za večkratno uporabo, prevozih in
pripravljenosti za pomoč občanom.
KORK Poljčane in Studenice za angažiranost in pomoč pri dostavi prehranskih paketov.
Vsem, ki ste se javili med prostovoljce in tako ponudili pomoč za varstvo otrok in neposredno
iskalcem pomoči v času trajanja epidemije.
Vodstvu in delavcem Doma dr. Jožeta Potrča za vztrajnost in požrtvovalnost pri delu s starostniki
ter preprečitvi vnosa virusa v zavod.
Delavcem in delavkam v trgovinah ter drugih storitvenih podjetjih za strpno, zahtevno in
odgovorno ravnanje pri delu s strankami.
Vodstvu OŠ Kajetana Koviča Poljčane in vrtca Poljčane za strpen dialog, spoštovanje ukrepov,
navodil in pripravljenost za namestitve v njihove prostore.
Vodjem gospodarskih družb v Poljčanah za dobro komunikacijo, odziv, sprejete ukrepe in skrb za
zaščito delavcev in njihovega zdravja.
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Izvajalcem storitvenih dejavnosti za odziv in razumevanje trenutnih razmer.
Vsem občanom in občankam za strpnost in sodelovanje v prizadevanju za ohranitev lastnega
zdravja in zdravja bližnjih.

Vsem nam je skupen uspeh, da v naši občini nismo zabeležili nobene okužbe.
Apeliram na vse sodelavce v sistemu zaščite in reševanja naše občine, da ostanejo zvesti svojemu
poslanstvu in zavesti pomagati.
Življenje po COVID-19 bo malo drugačno, sprejmimo ga in ga uživajmo. Delajmo na tem, da bo varno,
zdravo, lepo in spoštljivo do sebe in drugih.

HVALA VSEM!

Poveljnik CZ občine Poljčane
Mirko Slatenšek
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