- Maseczki dla każdego mieszkańca Gminy Mycielin –

Szanowni Państwo!
Razem możemy zminimalizować zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.
Działając wspólnie, pamiętając o dyscyplinie i potrzebie izolacji, dbając o higienę
dłoni oraz używając środków ochrony osobistej, skutecznie wspieramy służby medyczne
w walce o zdrowie nas wszystkich, dlatego na terenie Gminy Mycielin rozpoczęliśmy akcję
„Maseczka dla Każdego”. Akcja polega na produkcji i dystrybucji maseczek.
Życie i zdrowie nas wszystkich jest wartością najważniejszą, w związku z tym
każdy mieszkaniec otrzyma nieodpłatnie maseczkę wielokrotnego użycia, którą można
wyprać i ponownie bezpiecznie używać.
Maseczki nie są produktem medycznym i nie chronią w pełni przed koronawirusem,
ale ograniczają szanse przeniesienia cząsteczek wirusa na błonę śluzową naszej jamy
ustnej oraz nosa. Produkt nie jest jałowy, dlatego przed pierwszym użyciem należy
maseczkę wyprać i wyprasować. Proszę pamiętać o nie dotykaniu przedniej powierzchni
maseczki podczas jej używania. Maseczkę można także wspomagać dodatkowym filtrem.
Maseczki będą rozpowszechniane wśród mieszkańców od dnia 14 kwietnia 2020r.
(tj. wtorek). Ze względu na duży zakres akcji dostawy maseczek będą realizowane
sukcesywnie.
Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które włączają się w akcję.
Pokazujecie, że u nas dzieje się wiele dobrego i potrafimy być razem w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia.
Dziękuję:
 Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Kościelca, Korzeniewa, Słuszkowa
i Bogusławic, które z ogromnym zaangażowaniem szyją maseczki dla mieszkańców
Gminy Mycielin,
 Pani Iwonie Wawrzonek prowadzącej Zakład Krawiecki w Kościelcu, która wspiera
logistycznie akcję „Maseczka dla Każdego” – pomaga w zamówieniu materiału,
nici i gumek potrzebnych do uszycia maseczek, ale także ich szyciu,
 Pracownikom Urzędu Gminy Mycielin, którzy zajmują się wykrawaniem materiału
na maseczki.
Od dnia 16 kwietnia 2020r. wprowadzany jest obowiązek zasłaniania ust i nosa.
Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik
czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich,
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług
oraz zakładach pracy.
Jednocząc siły w walce z koronawirusem SARS-CoV-2, Samorząd Gminy Mycielin
przekazał Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
dotację w wysokości 15.000 zł na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka.
#Uważajcie na siebie
#Zostańcie w domu
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