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Spoštovane občanke, spoštovani občani!
V zadnjem tednu smo se znašli pred hudo preizkušnjo. Ne samo Slovenija, ampak
cel svet je na preizkušnji. Pri tem pozabljamo, da je na preizkušnji tudi vsak sleherni
posameznik, s tem tudi celoten naš narod. Zato ponovno opozarjam na odgovornost,
ki je na nas, na vsakemu posamezniku. Dosledno se moramo držati vseh ukrepov, ki
jih je sprejela naša vlada, posamezna ministrstva in lokalna skupnost.
Zato prosim tudi tiste lahkomiselne naj premislijo o svojem zgledu v tej zelo resni in
zaskrbljujoči situaciji.
Apeliram na vse obolele naj strogo in disciplinirano ostanejo v izolaciji. Samo tako
nam bo uspelo premagati tihega sovražnika, ki ne izbira, ampak nediskriminatorno
napada vse.
Apeliram tudi na vse starejše občane in tiste s kroničnimi obolenji, naj ostajajo
doma in ne hodijo sami po nakupih. Ob tem pozivam vse mlajše in srednje
generacije, ki ste zdravi in želite pomagati, da se ozrete po bližnjih sosedih in tako
tem iz rizičnih skupin pomagate pri oskrbi z najnujnejšimi potrebščinami.
Za vse, ki so zboleli, so okuženi, se sami prek pomoči sorodnikov ne morejo
oskrbovati, ne smejo zapuščati svojega bivališča, smo na občini aktivirali
telefonsko številko 030 378 373 na katero lahko pokličejo med 7. in 19. uro, za
preskrbo z najnujnejšimi življenskimi potrebščinami (hrana, higienski pripomočki in
zdravila).
V kolikor se slabo počutite oziroma kažete znake okuženosti, ostanite doma in
pokličite svojega zdravnika, ki vam bo dal nadaljna navodila kako ravnati.
Lahko se tudi posvetujete s strokovnjakom z NIJZ-ja na telefonskih številkah 031
646 617 in 031 619 118 med 9. in 17. uro.
Za vse informacije v zvezi z novim koronavirusom lahko pokličete tudi brezplačno
številko 080 14 04 med 8. in 20. uro.
Spremenjen je delovni čas trgovin KGZ Litija:
PC Šmartno pri Litiji: pon – sob: 7.30 – 16.00, ned: 8.00 –12.00; Dom market Šmartno: ponpet: 7.30-15.00, sob: 7.30-13.00; Sp. Kostrevnica: pon-pet: 8.00-15.00, sob: 8.00-12.00.
V preteklosti je Slovenija že dokazala, da zmoremo. Verjamem, da nam bo tudi
tokrat uspelo, zato ni čas za strah in paniko, čas je da se ozremo drug na drugega in
se iz spoštovanja in solidarnosti ne družimo, ne približujemo drugemu in se
zadržujemo doma.
Ostanite zdravi!
Rajko Meserko, župan

