Tisztelt Lakostársak!
Engedjék meg, hogy e gondolattal, amelyet most írásban megosztok önökkel, azt
legyenek szívesek alapul venni.
Budapesten az Operatív Törzs meghozza döntéseit, úgy önkormányzati teendők, mint
egyéb más területen. Tájékoztatják döntésükről mindenkor az érintett szervezeteket és
önkormányzatokat egyaránt.
Az önkormányzatok, többek között Sáp település önkormányzata is ezeket az
irányelveket követi, tudomásul veszi, végrehajtja. Tájékoztatja a lakosságot bármilyen
döntés születik és végrehajtja az ide vonatkozó intézkedéseket.
Kérem a Tisztelt Lakostársakat, hogy kísérjék figyelemmel Sáp honlapját,
amelynek elérhetősége www.sáp.hu, ott érdemlegesen frissítjük a helyzetelemzést
és részletesen tájékoztatjuk a Tisztelt Lakostársakat az Önöket érintő ügyekben,
ha ezen információ mégsem elégíti ki a Tisztelt Lakostárs érdeklődésének
nagyságát, vagy mélységét, nyugodtan telefonáljon az általam és a jegyző által
megadott telefonszámon.
Karacs Imre polgármester 06-20/365-60-68,
Tóth Jánosné aljegyző 06-20/333-39-15
Itt ezeken a telefonszámokon mindazokat az információkat meg fogja kapni, ami a
pillanatnyi helyzetben mindenki számára szükséges és fontos.
Viszonzásul kérem Önöket, inkább nyugtassák meg családtagjaikat, embertársaikat,
közvetett vagy közvetlen ismerősüket, hogy jelen pillanatban Sáp településen
hivatalosan nincs sem nyugvó, sem kimutatható fertőzésben lévő személy.
Bátran kijelentem, hogy nem fogom eltitkolni, hogy pozitív fertőzöttségű személy
tartózkodik településünkön, mert a jogszabály bünteti a szabálytalan, és riadalmat
keltő, fals információk birtokában lévő személyeket.
Újból kérek mindenkit, nyugodjon meg, és kövessék az Operatív Törzs és végül az
önkormányzat polgármesterének ajánlásait.
A gyerekek maradjanak otthon, az óvodások tanuljanak szép verseket az anyukájuktól,
apukájuktól, az iskolások vegyenek részt a digitális oktatás folyamatában, a
nagyszülők, akik 65 év fölöttiek maradjanak otthon, pihenjenek és kövessék médián
keresztül az információáramlást.
Bizonyítsuk be, most legalább ebben a helyzetben, hogy közösen értjük a mai helyzet
fontosságát és súlypontját, védjük meg magunkat, környezetünket, gyermekeinket,
nagyszüleinket ebben a kritikus helyzetben.
Mindenkinek szép napot, tartalmas családi együttlétet kívánok. Legyenek nyugodtak,
mindenben segítünk, csak legyenek szívesek jelezni a megadott telefonszámokon!
S á p, 2020. március 17.
Maradok tisztelettel:
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