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Drodzy Mieszkańcy!
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Drodzy Mieszkańcy!
Od kiedy w Polsce odnotowano pierwszy oficjalny przypadek koronawirusa minął miesiąc. Od kiedy
w całym kraju zamknięto szkoły, placówki kultury a także ograniczono pracę urzędów, niebawem
minie miesiąc. Urząd Gminy pracuje, choć nie przyjmuje interesantów. Robimy, co w naszej mocy,
aby uchronić mieszkańców naszej gminy przed COVID-19.
Poniżej przedstawiam skrót dotychczasowych działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania
COVID-19, wprowadzonych w gminie Wola Mysłowska, na czas pandemii.
Od początku przy Urzędzie Gminy działa Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego. Składa się z ośmiu
osób: Wójta, Skarbnika Gminy, Dzielnicowego KP w Stoczku Łukowskim, Kierownika Referatu ds.
gospodarki, rozwoju gminy i ochrony środowiska Urzędu Gminy, dwóch pracowników UG,
Kierownika GOPS i Komendanta Gminnego OSP.
Do szkół jeszcze w tym tygodniu trafi łącznie dziewiętnaście laptopów, które następnie będą
wypożyczane uczniom do nauki zdalnej.
Do mieszkańców trafiła opracowana przez nas ulotka informacyjna, z niezbędnymi informacjami.
Na stronie internetowej gminy i na FB zamieszczamy na bieżąco informacje na temat koronawirusa,
w tym m.in o możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego. Informacje przekazujemy także
sołtysom.
Do jednostek OSP lada dzień trafią ochronne maseczki, gogle i ochronne kombinezony. Zakupiliśmy
je ze środków własnych gminy, jako zabezpieczenie przed COVID-19 w akcjach ratowniczo –
gaśniczych.
Z różnych źródeł, staramy pozyskać, maseczki ochronne, aby rozdać je w przyszłym tygodniu
mieszkańcom.
GOPS we współpracy z Radnymi i Sołtysami pomocą objął seniorów, osoby samotne, chore i
potrzebujące wsparcia.
Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, apeluję i proszę o zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
ograniczenie wyjazdów i pozostanie w domach, w gronie najbliższych.
Dodajmy sobie nawzajem otuchy i siły, tak potrzebnej do odnalezienia się w tym trudnym czasie.
Niech ten świąteczny czas będzie czasem wyciszenia, które pomoże nam wzmocnić się wewnętrznie i
przygotować na przyszłość. Zachowajmy zatem ostrożność, nie tracąc optymizmu!
Z wyrazami szacunku i ogromnej troski –
– Wójt Gminy Kinga Szerszeń

