OBEC B E L U Š A
Farská 1045/6, 018 61 Beluša
TLAČOVÁ SPRÁVA
Beluša, 05. máj 2021
V Beluši mobilná očkovacia jednotka zaočkovala prvou dávkou klientov obecného
zariadenia opatrovateľskej služby i opatrovateľky s opatrovanými občanmi
Pandémia koronavírusu ochromila verejný, spoločenský i sociálny život. Mnohí
občania zostali v izolácii, odkázaní na pomoc iných. Obec Beluša od začiatku pandémie
pomáha svojim občanom pri zabezpečovaní základných životných potrieb, nákupov a vo
svojom úsilí nepoľavila ani vo fáze zabezpečenia očkovania.
Prioritná je pre ňu ochrana života a zdravia tých najzraniteľnejších - seniorov
a imobilných občanov. Po zavedení elektronického systému registrácie na očkovanie, je obec
nápomocná i pri nahlasovaní sa občanov do systému. „Pre občanov umiestnených v obecnom
zariadení opatrovateľskej služby obec zabezpečila výjazd mobilnej očkovacej jednotky
z Nemocnice s poliklinikou Ilava, ktorej personál v piatok 30. apríla preočkoval prvou dávkou
vakcíny 13 klientov zariadenia. Očkovanie sme umožnili aj pre personál v zariadení či obecné
opatrovateľky spolu s opatrovanými občanmi. Spolu dostalo vakcínu 49 občanov. Aj
očkovanie druhou dávkou bude zabezpečené obdobným spôsobom. Vďaka tomu, že budú
klienti v zariadení preočkovaní, budeme môcť následne po veľmi dlhej dobe uvoľniť prísne
nariadenia v zariadení a umožniť režim návštev či stretnutí klientov s rodinami,“ informuje
Mgr. Zdena Hyžáková, vedúca oddelenia vnútornej správy, sociálnych vecí a školstva na
Obecnom úrade v Beluši.
Po postupnom zlepšovaní sa epidemiologickej situácie sa do popredia dostáva potreba
očkovania čo najširšej skupiny obyvateľov. V zmysle očkovacej kampane vedenej
Ministerstvom zdravotníctva SR, očkovanie je najúčinnejším prostriedkom boja proti vírusu
Covid-19 a predstavuje nádej návratu do normálneho spôsobu života. Cieľom očkovania na
Slovensku je 60% populácie, aby sa dosiahla tzv. kolektívna imunita. Očkovanie neochráni
človeka pred nákazou, ale výrazne zmierňuje príznaky ochorenia a dlhodobé následky po
prekonaní Covid-19. Výrazne pomôže odbremeniť nemocnice od tisícov hospitalizovaných
ľudí s ochorením a vážnym priebehom.
Počet zaočkovaných prvou fázou je na
Slovensku viac ako milión, obe dávky
má za sebou už pol milióna Slovákov.
Prihlasovanie je možné cez registračný
formulár na www.korona.gov.sk alebo
cez infolinku na čísle 0800 174 174,
k dispozícii je denne od 8:00 do 20:00
hod.
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