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Datum: 19. 7. 2021
Spoštovani.
Virus COVID-19 je spremenil naš način življenja. Dejstvo je, da nam nihče ne more podati zagotovila,
kdaj se bo vse to končalo.
Po mnenju stroke je edina zaščita pred virusom cepljenje prebivalcev, a zagotovo v večji meri kot to
kažejo trenutne številke. Le večji odziv na cepljenje nam bo zagotovil normalno življenje, gibanje in delo
tudi v jesenskem obdobju.
V Sloveniji imamo danes na voljo bistveno več cepiva proti COVID-19 kot je zanimanja ljudi za cepljenje.
Imamo celo možnost izbire med različnimi vrstami cepiv. Imamo privilegij, ki ga mnogi prebivalci našega
planeta nimajo, a ga nočemo izkoristiti. Tudi v lažnem upanju in prepričanju, da bo to opravil nekdo drug
in bomo deležni kolektivne imunosti ne da bi »nastavili ramo«.
Razna socialna omrežja, nekateri mediji in posamezniki ne ustvarjajo zaupanja do cepljenja.
Stroka nam zagotavlja, da so cepiva pred uporabo ustrezno testirana, da so cepiva varna. So edino
orodje, ki ga imamo na voljo v boju proti Covid-19. Prav zaupanje stroki pa je ključni element odločitve
za cepljenje. Le na ta način bomo kot družba uspešni v obvladovanju pandemije in našega življenja.
Če vendarle imate dvome, je najbolje, da se posvetujete s svojim osebnim zdravnikom, ki bo znal
strokovno in utemeljeno odgovoriti. Posebej zato, ker najbolje pozna vaše, specifično zdravstveno stanje.
V dnevih in tednih, ki so pred nami bo ključna medsebojna pomoč, zaupanje, odgovornost do sočloveka
in solidarnost. Po mnenju stroke, in ponovnem vse intenzivnejšem širjenju virusa v Evropi in svetu, se
nam čas za učinkovito ukrepanje izteka, in se meri le še v dnevih.
Če bomo hoteli živeti jesen brez večjih omejitev, voziti otroke v vrtec, omogočiti šoloobveznim šolanje
med prijatelji, obiskovati kulturne, športne prireditve, se udeleževati raznih drugih dogodkov, opravljati
službene obveznosti na delovnih mestih in se brez strahu družiti se ne bomo mogli izgovarjati na nikogar
tretjega in se jeziti na morebitne ukrepe zaostrovanja omejevanja gibanja in svobode.
Priporočam, da stopimo skupaj in se cepimo.
ZAINTERESIRANIM ZA CEPLJENJE BOMO, V SODELOVANJU Z ZDRAVSTVENIM DOMOM SLOV.
BISTRICA, ENKRAT TEDENSKO OMOGOČILI CEPLJENJE V POLJČANAH V NASLEDNJI
TERMINIH:
DATUM
29. JULIJ 2021
5. AVGUST 2021
12. AVGUST 2021

URA
12.00 – 13.00
12.00 – 13.00
12.00 – 13.00

LOKACIJA
RAZVOJNI CENTER NARAVE
RAZVOJNI CENTER NARAVE
RAZVOJNI CENTER NARAVE

CEPLJENJA SE UDELEŽITE BREZ PREDHODNE NAJAVE.
VEDNO BOSTA NA VOLJO NAJMANJ DVE VRSTI CEPIVA.
V primeru, da se bodo dan, ura ali lokacija cepljenja zaradi nepredvidenih dogodkov spremenili vas bomo
obveščali na lokalnih plakatnih mestih, na spletni strani Občine Poljčane in s pomočjo radia Štajerski val.
Stanislav Kovačič,
župan

