Drage občanke, dragi občani Občine Komen,
tako kot večina Evrope in Slovenije se bomo tudi v svoji občini v naslednjih dneh in tednih morali
soočati z izzivi in prizori, ki se jih vsi, ki smo bili rojeni po letu 1945, le stežka predstavljamo.
Prepričan sem, da smo na Krasu sposobni in pripravljeni s skupnimi močmi preprečiti najbolj črn
scenarij, ki se nam obeta zaradi epidemije koronavirusa COVID-19. Zato moramo stopiti skupaj, tako
kot leta 1991, pozabiti na morebitne medsebojne zamere in se enotno zoperstaviti skupnemu
sovražniku, ki je tokrat še posebej zahrbten.
Virusa ne vidimo, kdaj in kje nas napade in sprva tudi ne opazimo, ko po okužbi postanemo nehote
njegovo orožje proti svojim soobčanom. Ne smemo se zanašati le na državo, civilno zaščito, policijo,
zdravstvene ustanove ali občino, vsak izmed nas lahko največ prispeva k temu, da ostanemo čim dlje
zdravi. Zato pa se moramo nujno držati nekaj osnovnih načel:












Ostanimo doma, in le ko to res ne gre zaradi nujnih opravil (nakup živil, zdravil, službene
obveznosti ipd.), upoštevajmo vsa higienska načela in pazimo na čim večjo in varno razdaljo do
drugih oseb.
Privadimo se čim prej in čim bolje na nov način življenja, ki ga bomo prisiljeni živeti v naslednjih
tednih. Pokličimo prijatelje, znance ali sorodnike, tudi tiste s katerimi že dalj časa nismo bili v
stiku, vzemimo si čas za vzdrževanje družbenih stikov s sodobnimi komunikacijskimi sredstvi.
Ostanimo med seboj povezani!
Redno spremljajmo obvestila in navodila državnih ustanov, občine, štaba civilne zaščite v zvezi
bojem proti epidemiji koronavirusa. Pomagajmo kot (zdravi) prostovoljci na lokalni ravni, ko nas
bodo k temu pozvali.
Bodimo pozorni na svoje sosede in sovaščane, pomagajmo jim, ko potrebujejo pomoč, vendar ne
pozabimo ob tem, da moramo najprej zavarovati tudi sebe. Posebna skrb velja vsem občanom
nad 65 leti in tistim s kroničnimi boleznimi, ki so še posebej ogroženi zaradi epidemije
koronavirusa.
Ne iščimo sovražnika med ljudi - vsi, ki živimo tu na Krasu, ne glede na svoje poreklo,
nacionalnost, veroizpoved, politično ali katerokoli drugo usmeritev sedimo v istem čolnu. Skupaj
se moramo zoperstaviti nevidni nevarnosti.
Ne pozabimo, da oboleli za koronavirusom niso naši sovražniki, marveč le njegove žrtve, ki
potrebujejo našo solidarnost in pomoč. Prav vsak izmed nas lahko že jutri zboli.

Delujmo torej solidarno, preudarno in brez panike. Držimo se gornjih načel in prepričan sem, da nam
bo s skupnimi močmi uspelo premagati epidemijo s čim manj žrtvami in preprečiti najhujše.
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