Naslednja številka
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Skupaj proti epidemiji
T. T.

Sredi marca je življenje obstalo v vsej Sloveniji in tudi v Spodnji
Savinjski dolini. Vlada je razglasila
epidemijo, ki nam je čez noč spremenila naš način življenja. Zaprle so se
šole, vrtci, lokali, omejeno je gibanje, večinoma življenje preživljamo doma. Razen tistih, ki so v prvih
bojnih vrstah.
Tudi v naši dolini so se aktivirali
štabi civilne zaščite in naše občine se
na čelu z župani borijo proti skupnemu sovražiku. Stroka opozarja vse, da
je za omejitev širjenja ključno, da se
upoštevajo preventivni ukrepi (higiena, omejitev tesnih stikov tudi znotraj družine, prezračevanje, higieno
kašlja). Zlasti je pomembno, da se ne
družimo, da ostajamo doma. Pri prenosu okužbe veliko vlogo igra tudi stik
s predmeti in površinami, kot so prenosni telefoni, kljuke na vratih, tipke
v dvigalu, denar in drugo. Za kakršnekoli informacije v zvezi z novim koronavirusom lahko vsak dan med 8. in
20. uro pokličete na 080 14 04. Na
strani 17 objavljamo tudi nujne številke, ki so jih odprli po naših občinah.

KORONAVIRUS
Zdaj ne bodi požrešen,
saj tu je bolezen.
Ne kupuj preveč,
saj to, da kupuješ, je odveč.
Če izpraznili ste vse predale,
ste prave budale.
Misli na druge,
raje uporabi rečne struge.
Kupi najnujnejše stvari,
drugače bo zmanjkalo za ostale
ljudi.
Ne hodi iz hiše,
saj lahko te nekdo zapiše.
Kupi stvari po eno,
ali pa nobeno.
Umivaj si roke,
zraven pa zavrti svoje boke.
Hana Štruc, 11 let, Latkova vas

Natančno in pogosto umivanje rok je osnova.

Druženje se je te dni bolj ali manj preselilo v digitalni svet, s sosedi si mahamo bolj na daleč.

B. P.

L. K.

Povsod je lepo, doma pa najlepše!
LUCIJA KOLAR

Te dni se ne sprašujemo, kam
gremo in kaj si bomo kupili, kaj je
moderno in kaj ima novega sosed.
Te dni se ob pozdravih sprašujemo, če smo zdravi in se pozdravljamo: Ostani(te) zdrav(i)a. Zelo hitro
so naši možgani začeli razmišljati o
bolj primarnih potrebah našega življenja, o zdravju, o hrani, o varnosti.
Kar naenkrat se je vsaj večini naše
življenje skrčilo na domače pragove, na površine v in okoli hiš ter v
stanovanjih in na balkonih. Mnogi
opozarjajo, da znajo ob tem udariti
na plano slabi ali zanemarjeni odnosi in travme, ki jih sicer z energijo
pokurimo drugje, v službi, v šoli, v
družbi, za šankom ter na vse bolj
pogostih in težjih rekreativnih podvigih. V minulih dneh smo že zabeležili skrajne odgovore na osamo in
življenje zgolj na parih kvadratih
doma, na tepež, umor. Upam, da se
daljša osama ne bo še večkrat pokazala v tako strašni luči. Kljub temu
da po dolgem času ne udrihamo čez
spletne medije, kajti končno predstavljajo dobrodošli odklop in ventil
za ujete duše, pa se med štirimi stenami dogaja marsikaj. Želim si, da
ne še kaj hujšega od epidemije.
Raje razmišljam o tem, da nas bo
virus okužil tudi v tistem dobrem
smislu, da nas bo okužil s pozitiv-

no voljo, s tem, da bomo znali ceniti
majhne stvari, dobre ljudi, da bomo
našli drug drugega, se ukvarjali s
stvarmi, ki nam krepijo duha in ga
ne onesnažujejo.
A najprej se moramo naučiti discipline (mimogrede, poznavalci menijo, da je ravno pregovorna italijanska nedisciplina Italijo porinila v
tako hudo stanje), spoštovanje tistega, kar zapove stroka, držati se
pravil in varnostnih ukrepov, kajti odgovarjamo zase, za ljudi okoli sebe, kjer koli že smo se gibali v
zadnjem mesecu ali dlje … Minuli vikend je dr. Mateja Logar, infektologinja z ljubljanskega klinične-

mo odgovorno in da spoštujemo ne
le sebe, tudi vse druge. Tudi tiste, ki
se te dni proti koronavirusu bojujejo v prvih bojnih linijah, zdravstveno osebje, policiste, poštarje, gasilce, prostovoljce, trgovce in številne
druge. Hvala vsem.
Želim si, da bomo poletje preživljali na dopustu in ne v bolnici in pri
tem ne mislim na oddaljena obzorja, ampak domače loge, ki so vendarle tako lepi. Če sodimo po tem,
da so Kitajci prve stroge omejitvene ukrepe uvedli v začetku januarja,
naslednje v začetku februarja, sredi
marca pa že ugotavljajo, da je epidemija mimo, smo lahko optimisti.

»Raje razmišljam o tem, da nas bo virus okužil tudi v
tistem dobrem smislu, da nas bo okužil s pozitivno voljo,
s tem, da bomo znali ceniti majhne stvari, dobre ljudi, da
bomo našli drug drugega.«
ga centra, povedala, da če se bomo
strogo držali vseh omejitev gibanja in ostalih varnostnih ukrepov
potem bomo z 2,8 okuženih na eno
osebo, ki nosi virus, po 14 dneh
od zaprtja šol prišli na 1,5 oseb in
teden dni kasneje na 0,8 … Upam,
da bo tako ali še bolje. Zato, dragi
moji, tisti, ki ste se še pred kakim
dnem veselo zadrževali na igriščih,
postajah in kje drugje, predlagam,
da tokrat vsi do zadnjega razmišlja-

Za zaključek navajam besede, ki
jih je v teh dneh izrekel ljubljanski
nadškof Stanislav Zore, da ob tej
fizični karanteni »ne sme v karanteno naša ljubezen, ne sme v karanteno naše sočutje«, in vam ob tem
podarjam skupaj s sodelavci prav
poseben Utrip Savinjske doline. Naj
pomaga in vam krajša čas, ki ga preživljate doma. Saj veste, povsod je
lepo, doma pa najlepše, le odkriti
morate. Ostanite doma!

POPRAVEK
Direktor ZKŠT Žalec mag. Boštjan Štrajhar je na uredništvo poslal zahtevo po objavi popravka, ki se nanaša na
zapisano mnenje oz. opravičilo (predsedniku MDI Janezu Megliču in invalidom) odgovorne urednice v uvodniku
marčevske številke časopisa Utrip Savinjske doline: »Na tem mestu se njemu in vsem invalidom Spodnje Savinjske
doline opravičujem, ker je naše uredništvo s selitvijo v prvo nadstropje ponovno slabše dostopno invalidom. Žal na
to nismo imeli vpliva …« Ker po mnenju mag. Štrajharja zapisano ne odraža dejanskega stanja, zahteva popravek, ki
ga objavljamo: »Obveščamo vas, da smo februarja pisarno časopisa Utrip zaradi organizacijskih razlogov prestavili v
prvo nadstropje tik poleg tajništva zavoda. Pri tem seveda nismo pozabili tudi na svoje uporabnike oziroma bralce,
ki bi ob tem imeli kakršne koli težave z dostopom do pisarne, kjer lahko oddajo oglase in uredijo druge organizacijske zadeve s časopisom. V vetrolovu ob pritisku na zvonec se v tajništvu poleg zvočnega opozorila prikaže tudi slika z namenom, da lahko tajnica Utripa pride nasproti stranki in jo sprejme v sejni sobi, ki je v pritličju. Prav tako je
s stranskega vhoda omogočen dostop do sejne sobe z invalidskim vozičkom. V zavodu se zavedamo, da služimo javnemu interesu in se tako želimo približati vsem uporabnikom ter jim omogočiti neoviran dostop.«

Dom je, kjer se počutimo varne

Avtomatska
garažna vrata

od 850 € *

Vhodna vrata
brez obsvetlobe

od 1.272 € *
* Priporočena cena za akcijske proizvode oz. velikosti, vključno z montažo in 9,5 % DDV. V veljavi pri vseh pooblaščenih zastopnikih v Sloveniji do 31.12.2020.
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