Nagygörbő Község Önkormányzata a jelenlegi járványügyi helyzetre, önkéntesekkel együttműködve
összefogást hirdetünk Nagygörbőn. Elsődleges cél az, hogy az idősek, a legyengült
immunrendszerűek, a krónikus betegségben szenvedők segítséget kapjanak.
MIÉRT FONTOS MINDEZ?
2020. március 11-én a WHO világjárvánnyá nyilvánította a koronavírust. Cseppfertőzés útján terjed;
elsősorban kilélegzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel, de fertőzött felületek - kilincsek, korlátok érintésével is elkapható. A lappangási idő 14 nap. Bárki lehet közülünk vírushordozó anélkül, hogy
tünetei lennének (láz, légzési nehézség, száraz köhögés, hasmenés stb.). Jelenleg nincs rá védőoltás
és gyógyszer. A legfogékonyabbak rá a legyengült immunrendszerű emberek, a krónikus betegségben
szenvedők, az idősek.
Megoldás: megelőzés, és a vírus terjedésének a lelassítása. Ezért MARADJ OTTHON (ha teheted).
KIK A SEGÍTŐK, KIK VANNAK EBBEN A KEZDEMÉNYEZÉSBEN?
Akiknek fontos önmaguk és mások, szerettei egészsége.
HOGYAN MŰKÖDÜNK?
Két vonalon indultunk el. Az egyiket Nagygörbő Község Önkorányzata jelenti, a másikat az önkéntes
segítők csoportja. A segítségnyújtás a szociális ellátás keretén belül történik a megszokott módon, az
önkéntesek részéről ingyenes.
Az önkéntesek kifejezetten a veszélyeztetettekre fókuszálnak, azaz idősekre, krónikus betegségben
szenvedőkre.
MIBEN TUDUNK SEGÍTENI?
1. Nagygörbő Község Önkormányzata
gyógyszerkiváltás, bevásárlás, csekkfeladás, orvosokkal kapcsolattartás, jelzés tünetek észlelésekor,
kormányablak ügyintézés, ételkiszállítás, az Önkormányzat postaládájába is el lehet helyezni a
kéréseket, a Háziorvoshoz is lehet ily módon is fordulni levélben.
2. Önkéntes segítők
bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekkfeladás, kormányablak ügyintézés, önkormányzatnál ügyintézés,
kutyasétáltatás, gázpalack vásárlás stb.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
1. Önkormányzat Takács Lászlóné
Telefonszámaik: 06 30 9017893
Email cím: nagygorbopolgarmester@gmail.com
2. Farkas Tímea - az önkéntes segítők koordinátora. A segítségre szorulók a feltüntetett dolgokban
kereshetik őt, aki kiosztja a feladatokat az önkéntesek között, és küldi a segítséget.

Telefonszáma: 06 303614740
Email cím: nagygorbohivatal@gmail.com
MIT KELL TENNIE?
Kérjen segítséget az elérhetőségek EGYIKÉN! (Kérem, ha már telefonált az egyik helyre, a másikat ne
hívja!)
AMI MÉG FONTOS:
1. Hívja fel a figyelmet idős szerettei, szomszédja figyelmét erre a kezdeményezésre!
2. Tartsa be a járványügyi szabályokat! Maradjon otthon!
4. Amennyiben segítőként csatlakozna hozzánk, akkor írjon a grafoera@gmail.com email címre
5. Minden, amit tudni lehet a koronavírusról, szabályozásokról: https://koronavirus.gov.hu
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