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EGYÜTT EGYMÁSÉRT!
#MARADJOTTHONÍGYSEGÍTHETSZ#
Az veszélyhelyzetben nagy felelősség hárul mindannyiunkra. Kérjük,
minden esetben tartsák be, és gyermekeikkel is tartassák be az összes
meghozott és jövőben meghozandó, a társas érintkezéseket korlátozó
intézkedést, valamint az előírásokat és ajánlásokat!
Nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős hozzátartozóik
figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta,
többször hívják fel egyedül élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve a
biztonságérzetüket. Kérjék meg őket, hogy ne hagyják el otthonukat!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az otthoni digitális oktatásban érintett diákok,
és az őket felügyelő szülők vegyék komolyan a „Maradj otthon” kampányt,
és csak akkor hagyják el lakóhelyüket, amikor az nagyon szükséges.
A jó idő ellenére is otthon kell maradni. Kérjük a szülőket, hogy
gyermekeiket ne engedjék játszótéren, sportpályán, barátokkal együtt
játaszani, labdázni. A hatóság vagy önkormányzat által lezárt játszóterekre
bemenni a tiltás ellenére veszélyes és felelőtlen.
Most nem nyári szünet, hanem veszélyhelyzet van, melyből az egész ország
vizsgázik. Vizsgázzanak jelesre, és ha tehetik, MARADJANAK OTTHON!
Legyünk empatikusabbak, gondoskodóbbak, figyelmesebbek, tartsuk be az
előírásokat, intézkedéseket és jogszabályokat!
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FONTOS!
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel!
Az úgynevezett „unokázós” csalásokkal kapcsolatban szükséges felhívni a
figyelmet arra, hogy a koronavírus járványra történő hivatkozás, mint
történet, legenda is felkerülhet a csalók listájára.
Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az
egészséges bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a
kapott hívás valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy arra
hivatkozással, terméket eladni kívánó, vagy családtagot ért fertőzés miatt
felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefonhívásokat minden esetben
szakítsa meg, „BONTSA A VONALAT!” és ellenőrizze a hívás
valóságtartalmát!
Kérjük, hogy nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős
szeretteik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba!
Naponta, többször hívják fel egyedül élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is
növelve a biztonságérzetüket.
Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, rokona, aki segíteni tudná a
mindennapokban a bevásárlásban, gyógyszerei beszerzésében, kérje
megbízható szomszéd segítségét, vagy az önkormányzattól kérjen segítséget,
és csak azt a személyt engedje be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek,
megneveztek az önkormányzatnál.
ÁLLDOUAVÁ

NE VÁLJON A CSALÓK
ÁLDOZATÁVÁ!

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy
112-es segélyhívószámon!
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