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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski!

W tym trudnym okresie naszego życia związanym z rozprzestrzeniania się zarażeń koronawirusem
zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby zachować szczególne środki ostrożności w codziennym
życiu a w szczególności stosować się do zaleceń zawartych we wszelkich komunikatach oraz szczególnych
trybów postępowania w przypadku zaistniałego zagrożenia.
Szczególną prośbę kieruję do osób powracających z zagranicy i ich rodzin o profilaktyczne zgłaszanie
powrotu do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radziejowie tel. 693 – 073 – 201
i zastosowanie się do otrzymanych zaleceń. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji pod kątem
zabezpieczenia własnego zdrowia, własnych rodzin i całego naszego społeczeństwa. Prośba ta kierowana
jest do Nas wszystkich, ponieważ tylko nasze wspólne, odpowiedzialne działania w końcowym
rozrachunku mogą uchronić nasze społeczeństwo od tragedii. Proszę mieć świadomość Drodzy Państwo,
że stoimy u progu realnego zagrożenia, które bez współdziałania całego społeczeństwa może być nie do
uniknięcia. Proszę was wszystkich, a w szczególności osoby starsze o unikanie niekoniecznego
wychodzenia z domów, a jeżeli jednak jest to nieuniknione to proszę wystrzegać się wszelkich
zgromadzeń. Prośbę tą kieruję przede wszystkich do osób starszych i osób z rozpoznanymi schorzeniami,
ponieważ te osoby sa najbardziej podatne na powikłania chorobowe związane z wystąpieniem
koronawirusa. Proszę także wszystkich, którym zalecana jest 14 – dniowa kwarantanna o jej
przestrzeganie dla dobra własnego i całego społeczeństwa.
Informuję Państwa, że na chwilę obecną nie ma informacji by sklepy spożywcze będą pozamykane,
otwarte będą też apteki i drogerie. Towar do tych sklepów jest sukcesywnie dostarczany. Informuję także,
że w sklepach na terenie Piotrkowa Kujawskiego sprzedawane są jednorazowe maski ochronne. Jak
wynika z ustaleń w witrynach sklepów, w których są one dostępne powinny być pisemne informacje o
takiej sprzedaży.
Proszę Was Drodzy Mieszkańcy o zachowanie spokoju i rozwagi w zaistniałej sytuacji, ponieważ
nerwowość i panika nie służy realnym sposobom opanowania tego zagrożenia. Zdaję sobie sprawę z
powagi sytuacji, bardzo zależy mi by społeczeństwo Naszej gminy bez szwanku przetrwało czas epidemii.
Poniżej zamieszczam komunikat oraz instrukcje z trybem postępowania w przypadku kwarantanny
domowej. Proszę o stosowanie się do poniższych zaleceń. Proszę tym bardziej, że do chwili obecnej na
terenie Naszej Gminy nie odnotowano żadnej osoby zakażonej koranowirusem i niech tak zostanie do
ostatniego dnia trwania pandemii. Zależy to jednak od nas wszystkich od naszej wspólnej
odpowiedzialności, o którą wszystkich proszę.
Burmistrz Miasta Gminy Piotrków Kujawski
Sławomir Henryk Bogucki
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