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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności,
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus
i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Drodzy mieszkańcy
gminy Dąbrowa,

O

statnie dni to dla nas sprawdzian człowieczeństwa,
pokory, odpowiedzialności i solidarności społecznej.
Sytuacja z którą się mierzymy jest największym wyzwaniem współczesnych czasów. Od naszej postawy zależy jak
przebrniemy ten trudny okres. Zagrożenie koronawirusem jest realne, wskaźnik wzrostu zachorowań na terenie
kraju świadczy o tym, że mamy do czynienia z trudnym
i podstępnym przeciwnikiem, dlatego tak ważne dzisiaj,
jutro i w kolejnych dniach jest zachowanie społeczne. Pamiętajmy, hasło „zostań w domu” nie jest hasłem kampanii
reklamowej ani społecznej – to nawoływanie do rozsądku.
Odpowiedzialne i świadome społeczeństwo to takie, które
podporządkowuję się wytycznym i zaleceniom Ministra
Zdrowia. W trosce o tych, dla których jest to największe zagrożenie pozostańmy w domu.
Drodzy mieszkańcy Gminy Dąbrowa, jako wójt, wraz
z moimi wspòłpracownikami podjęłam wszelkie możliwe
na tę chwilę działania mające skutkować zminimalizowawww.gminadabrowa.pl
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niu zagrożenia dla mieszkańców naszej gminy. Nad osobami, które zostaną objęte kwarantanną z terenu gminy
Dąbrowa czuwać będą specjalnie do tego powołane organy,
wyposażone w odpowiedni sprzęt i zachowujące maksymalny stopień bezpieczeństwa. Na terenie gminy zamknięte zostały szkoły, przedszkola, żłobek, ośrodek kultury,
biblioteki, kluby seniora, odwołaliśmy wszystkie imprezy
i spotkania, które mogły być potencjalnym źródłem zagrozenia dla mieszkańców. Również Urząd Gminy pracuje
w wyjątkowym trybie, nie przyjmując interesantów. Do
Państwa dyspozycji pozostaje kontakt telefoniczny, elektroniczny, mailowy lub korespondencyjny.
Działania te mają na celu zapewnić nam wszystkim
maksymalny stopień bezpieczeństwa. Pamiętajmy, w tym
szczególnym czasie najważniejsza jest solidarność, a także
poczucie odpowiedzialności zbiorowej. Szczególnie za naszych seniorów, bo to oni są grupą szczególnie narażoną na
ryzyko zachorowania. Pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, a także o tym, że
właściwe zachowanie jest w tej chwili naszym społecznym
obowiązkiem.
Wójt Gminy Dąbrowa
Katarzyna Gołębiowska-Jarek
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CZYM JEST KORONAWIRUS?
Jakie są jego objawy?
Jak rozpoznać koronawirusa?
Jak odróżnić go od grypy czy alergii?

K

oronawirusy to grupa wirusów wywołujących infekcje układu oddechowego, które mogą przyczynić się do rozwinięcia
śmiertelnie niebezpiecznego zapalenia płuc. Przy ostrej infekcji
najczęściej towarzyszy mu gorączka i kaszel, ale takie dolegliwości mogą być również sygnałem, że chorujemy na grypę. Podobne
mogą być też wczesne objawy alergii, przeziębienia i choroby COVID-19 spowodowanej przez koronawirusa.
PRZEZIĘBIENIE
Do najczęstszych objawów przeziębienia zaliczyć można: bóle
mięśni, zatkany nos-katar, kichanie, ból gardła.
GRYPA A KORONAWIRUS
Grypa i koronawirus są trudne do odróżnienia. W przypadku obydwu infekcji głównymi dolegliwościami, oprócz
uczucia zmęczenia i bólów mięśniowych, są gorączka i kaszel. Wraz z upływem czasu objawy grypy oraz zakażenia
koronawirusem mogą się nasilać, szczególnie u osób, które
chorują przewlekle i są w wieku powyżej 60 lat. Niezależnie
od tego, czy dolegliwości są wywołane grypą, czy koronawirusem, jeśli się zaostrzają, to pewny znak, że należy szukać
pomocy medycznej.
Wątpliwości, czy mamy do czynienia z grypą, czy z koronawirusem rozwiewają tylko badania laboratoryjne. Trzeba jednak
zdawać sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej zakażenie koronawirusem ma zazwyczaj podobny scenariusz, dlatego każdy lekarz przy podejrzeniu choroby COVID-19
zada podobne pytania kontekstowe:
1. Czy ostatnio podróżowałeś, a jeśli tak, to gdzie?
2. Czy miałeś kontakt (w domu, pracy, szkole) z kimś, kto podróżował? Jeśli tak, to w jakich miejscach była ta osoba?
3. Czy miałeś kontakt z kimś, kto mieszka w obszarze, w którym koncentruje się epidemia lub sam mieszkasz w miejscu, gdzie występuje choroba COVID-19.

Jak przygotować w domu środek do dezynfekcji rąk
Żele antybakteryjne i płyny dezynfekujące w ostatnim
czasie to towar deficytowy. A wystarczy kilka
składników do przygotowania antybakteryjnych
preparatów. Sam przepis na żel antybakteryjny
lub płyn dezynfekujący jest banalnie prosty.
Żel antybakteryjny – co potrzebujemy, by go zrobić?
• 2 łyżki wysokoprocentowego alkoholu (najlepiej czysty
spirytus!)
• 1/4 szklanki żelu aloesowego (znajdziecie go w popular-
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nych drogeriach i sklepach z chemią)
• 30 kropli olejku eterycznego: lawendowego lub herbacianego (kupimy w aptece lub sklepie zielarskim)
• buteleczka ze szczelnie zamykanym korkiem
Wystarczy połączyć składniki, porządnie wstrząsnąć buteleczką i gotowe!

PAMIĘTAJMY, by dokładnie zamykać pojemnik, by alkohol nie wywietrzał. To ważne, bo to on jest składnikiem
odkażającym dłonie.
www.gminadabrowa.pl
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SPRAWY URZĘDOWE MOŻNA
ZAŁATWIĆ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

W związku za zapobieganiem rozprzestrzenianiu
się koronowirusa, a także kierując się troską o ich
zdrowie i bezpieczeństwo, a także pracowników
instytucji publicznych, zgodnie z wytycznymi
w zakresie zarządzania kryzysowego zachęcamy
mieszkańców gminy Dąbrowa do załatwiania spraw
urzędowych telefonicznie, korespondencyjnie lub za
pomocą internetu..

T

elefoniczna obsługa petentów w Urzędzie Gminy odbywa się pod numerem tel. 77 464 10 10 wew. 105.
W holu budynku Urzędu Gminy postawiona została również urna do przekazywania korespondencji.

W sprawach wyjątkowych dotyczących Urzędu Stanu
Cywilnego, ewidencji ludności czy wydawania dowodów

osobistych w celu umówienia się na wizytę do dyspozycji
mieszkańców przeznaczony jest numer tel. 77 464 10 10
wew. 114 lub 115.
Również w sprawach obsługiwanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie zachęcamy mieszkańców
do pozyskiwania wszelkich informacji poprzez kontakt telefoniczny (77) 464 17 78, oraz do korzystania z elektronicznej komunikacji ops@gminadabrowa.pl lub poprzez
platformę ePUAP.
Od poniedziałku 16 marca nieczynna jest również kasa
Urząd Gminy, a wszelkich wpłat można dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej na rachunki bankowe.
Załatw sprawę przez Internet
Do dyspozycji petentów przeznaczony jest adres mailowy ug@gminadabrowa.pl, a także platforma ePUAP.
Wnioski dotyczące załatwiania spraw urzędowych można
kierować do Urzędu Gminy Dąbrowa z wykorzystaniem
skrzynki elektronicznej na platformie e PUAP. Platformy
ePUAP https://epuap.gov.pl
Wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki, ,,Becikowe’’, ,,Kosiniakowe’’, Fundusz alimentacyjny, 500 plus, 300 plus
można złożyć elektronicznie wraz ze skanem dokumentów, niezbędnych do przyznania świadczenia za pośrednictwem portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/
lub w przypadku 500+ za pośrednictwem banku.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie interntowej Gminy Dąbrowa: www.gminadabrowa.pl

W naszych kranach płynie czysta woda

Drodzy mieszkańcy, informujemy że woda płynąca w naszych kranach jest bezpieczna do spożycia przez ludzi
i wolna od bakterii oraz wirusów chorobotwórczych.
Nasi dostawcy wody wdrożyli zasady postępowania
związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa covid 19 i zapewniają zdolność urządzeń wodociągowych i kanalizacji w sposób ciągły i niezawodny.
Proces produkcji wody jak i jej dystrybucja jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych i stale monitorowany przez przeszkolony personel. Okresowemu badaniu poddawane są także próbki wody.
W procesie uzdatniania wody do minimum ograniczony
jest dostęp pracowników, którzy monitorują proces produkcyjny i jakość wody. Ponadto woda w sieci jest dezynfekowana i zabezpieczona przed skażeniem wtórnym, co
uniemożliwia przenoszenie drobnoustrojów.
Urząd Gminy Dąbrowa
www.gminadabrowa.pl
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Z TROSKĄ
O NASZYCH SENIORÓW

Duże skupiska ludzi to
środowisko sprzyjające
rozprzestrzenianiu
się koronawirusa
i innych wirusów
przenoszonych drogą
kropelkową. Seniorze,
jeśli to możliwe ogranicz
swoje przebywanie
w miejscach publicznych,
a także zwrócić się do
najbliższych o pomoc
w czynnościach dnia
codziennego, takich jak
zakupy, zaopatrzenie
w leki, załatwianie
spraw urzędowych
i pocztowych.

P

amiętajmy, że ważną rolę
w przenoszeniu wirusów
odgrywa codzienna higiena.
Szczególnie ważne jest: częste mycie rąk ( wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej
możliwości dezynfekować
je płynami/żelami na bazie
alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia
wirusa z zanieczyszczonych
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powierzchni na rękach.
Dlatego częste mycie rąk
zmniejsza ryzyko zakażenia).

Unikajmy dotykania oczu,
ust i twarzy, ponieważ nasze
dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być
zanieczyszczone wirusem.
Regularnie myjmy i dezynfekujmy powierzchnie dotykowe ( biurka, stoły, klamki,
włączniki światła, poręcze,
telefony. W zapobieganiu
przenoszenia wirusem ważna jest bezpieczna odległość
od rozmówcy co najmniej
1-1,5 metra. Podczas kichania i kaszlu zakrywajmy
usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką. W zapobieganiu infekcji wirusowych
ważna jest odpowiednia
dieta bogata w owoce i warzywa.
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia
zdrowotnego. Korzystaj ze

sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach
naukowych, które publikowane są na stronach inter-

netowych GIS i MZ. Wiedza
naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
W związku z ryzykiem
rozprzestrzeniania się koronowirusa przychodnie zdrowia weszły w odmienny system pracy, mający na celu
zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa zarówno
personelowi medycznemu
jak i pacjentom. Dlatego
w najbliższym czasie wprowadzone zostało ograniczenie wizyt w placówkach
do niezbędnego minimum.
Można korzystać z porad
telefonicznych, dzięki którym można uzyskać receptę,
skierowanie czy zwolnienie
lekarskie.

Przychodnia Rodzinna w Dąbrowie
ul. Ciepielowicka 13
49-120 Dąbrowa
tel. 77-464-10-17 lub 602 451 089
Samodzielny Niepubliczny Wiejski Ośrodek
Zdrowia w Chórścinie
ul. Kolejowa 2
46-073 Chróścina
tel. 77-464-02-97
Jeśli podejrzewasz, że mogłeś zarazić się koronawirusem, zgłoś się telefonicznie do
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Opolu (512 082 606).
W przypadku nasilonych objawów należy zadzwonić
pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego
Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego –
77 44 33 043/044, Oddział ✔Obserwacyjno-Zakaźny
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie 77 408 79 56).
W sprawie koronawirusa NFZ uruchomił także infolinię (800 190 590).
www.gminadabrowa.pl
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• pół łyżeczki soli
• 30 ml letniej wody
Wszystko wymieszać uformować
bułeczki i piec 20 min w temperaturze
200 stopni.

Chleba naszego domowego.
O to nasza propozycja:
• 750 g mąki pszennej
• 25 g świeżych drożdży
• 500 ml ciepłej wody
• 2 łyżki oleju
• 2 płaskie łyżeczki soli
• 1 łyżka cukru

Przygotowanie
• Drożdże rozpuszczamy w wodzie
dodajemy pozostałe składniki.
• Mieszamy następnie zawijamy
folią spożywczą i odstawiamy do
lodówki na 12 godzin.

Domowe wypieki łączą pokolenia.
O tym, że domowe życie zaczyna
się w kuchni chyba specjalnie
nie trzeba nikogo przekonywać.
To nie tylko czas spędzony na
przygotowaniu posiłków, ale
również forma wspaniałej zabawy i
integracji międzypokoleniowej.
W ostatnim czasie powrót do tradycyjnych domowych wypieków ciewww.gminadabrowa.pl

szy się ogromnym zainteresowaniem.
Chociażby że względu na ich naturalne
składniki.
Wspólne pieczenie bułeczek? Czemu nie.
• Oto szybki przepis:
• 500 g mąki
• 35 g drożdży
• 6 łyżek oleju
• łyżeczka cukru

- wyjmujemy z miski na obsypaną
mąką stolnice
- zagniatamy
- odstawiamy ponownie na 30 minut do wyrośnięcia.

• Nagrzewamy piekarnik do 220
stopni wraz z naczyniem żaroodpornym
• Przekładamy ciasto do nagrzanego
naczynia przykrywamy i obniżamy
temperaturę do 200 stopni.
• Pieczemy pod przykryciem 30 minut i później 20 minut bez przykrycia.
Mile spędzonych chwil. I pamiętajcie
#zostanwdomu ma wyjątkową moc.
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JAK SPĘDZIĆ TEN CZAS
Zamknięte żłobki, przedszkola
i szkoły oznaczają, że
w najbliższym czas spędzicie
ze swoimi dziećmi dużo czasu.
Szczególnie, że macie prawo
do dodatkowego zasiłku
opiekuńczego, jeśli Wasze
pociechy nie ukończyły ósmego
roku życia. Pamiętajcie jednak,
że plac zabaw to nie jest dobre
miejsce na wspólne spędzanie
czasu z dziećmi!

W

związku z rozprzestrzenianiem
się koronowirusa Rząd Polski
podjął decyzję o zawieszeniu zajęć,
w żłobkach, przedszkolach, szkołach,
uczelniach wyższych po to, żeby ograniczyć kontakt w dużych skupiskach
ludzi. Dlatego też chodzenie na plac
zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, młodzież, ludzie dorośli,
nie jest dobrym pomysłem.
AKCJA #ZOSTAŃWDOMU
Z DZIECKIEM W PRAKTYCE

W internecie, a szczególnie na
blogach o rodzicielstwie znajdziecie
mnóstwo inspirujących pomysłów,
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jak urozmaicić czas swoim dzieciom.
Od porad kulinarnych poprzez zajęcia aktywizujące, plastyczne, a także
ruchowe. Szereg propozycji na ten
szczególny czas przygotowały również muzea czy biblioteki. Kto z Was
nie miałby ochoty na wirtualny spacer
po muzeum Powstania Warszawskiego. Dzisiejszy postęp technologii daje
nam szanse na niezwykłe przeżycia
kulturalne bez wychodzenia z domu.
Również w internecie dostępnych jest
wiele audiobooków, więc czas spędzony w domu może okazać się wspaniałą
okazją nie tylko do wspólnego międzypokoleniowego czytania, ale do nadrobienia chociażby zaległości książkowych Zachęcamy do szukania w sieci
inspiracji, my natomiast zebraliśmy
dla Was najważniejsze pomysły.
Co można robić z dzieckiem
w domu?
• Grać w planszówki, karty, warcaby, szachy.
• Czytać książki, bajki, komiksy.
• Oglądać pasma dla dzieci w telewizji lub filmy dokumentalne na
platformach vod.
• Uczyć się – pamiętaj, że wiele
szkół i przedszkoli decyduje się
na naukę zdalną i mogą zlecać
Wam i Waszym dzieciom różne
zadania.
• Może czas na nowe hobby? Majsterkowanie, robienie na drutach
czy gra na instrumencie może
przypadnie najmłodszym do gustu.
• Leżakować (opcja również dla
dorosłych).
• Podejmowanie aktywności fizycznej, pamiętajcie, że w domu
również można się poruszać,
wspólny taniec czy ćwiczenia
to nie tylko inwestycja w naszą
kondycję fizyczną, ale również
alternatywa na spędzenie wolnego czasu
Pamiętajcie również, że to czas na
wspólne spacery. Dlaczego by nie wybrać się na wspaniałą wędrówkę do

lasu i odkryć tajniki natury. Gmina Dąbrowa to gmina bogata w zasoby leśne więc możliwości jest wiele. Pamiętajcie tylko. Spacerujemy, ale tam,
gdzie nie ma ludzi!
KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD:
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych
rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa) rodzicom dzieci w wieku
do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka,
przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.
KOMU PRZYSŁUGUJE DODATKOWY
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA CZAS
OPIEKI NAD DZIECKIEM?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przysługuje rodzicom lub opiekunom
prawnym dzieci, którzy:
• opiekują się dzieckiem poniżej 8.
roku życia,
• są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

CZY OKRES DODATKOWEGO
ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO WLICZA
SIĘ DO LIMITU 60 DNI?
Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni)
nie wlicza się do ogólnego limitu
60 dni, które przysługują na opiekę
www.gminadabrowa.pl
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nad chorym dzieckiem do lat 14.

ILE LAT MAJĄ DZIECI OBJĘTE
DODATKOWYM ZASIŁKIEM
OPIEKUŃCZYM DLA RODZICÓW?
Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do
dnia poprzedzającego ósme urodziny
dziecka.

JAK UZYSKAĆ DODATKOWY
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY?
Wystarczy złożyć oświadczenie do
swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl
Osoby prowadzące działalność
pozarolniczą składają oświadczenie
w ZUS.
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KOGO POWINIENEM
POINFORMOWAĆ O KORZYSTANIU
Z ZASIŁKU?
Pracownik powinien poinformować
swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba
prowadząca działalność pozarolniczą
– bezpośrednio ZUS.

KIEDY POWINIENEM
POINFORMOWAĆ O KORZYSTANIU
Z ZASIŁKU?
W dowolnym momencie, ale od tego
uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez
oświadczenia nie jest możliwa wypłata.
Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?
Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany
za każdy dzień sprawowania opieki.

Jeśli oboje rodzice dziecka pracują,
to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy
może wystąpić jedno z rodziców. Mogą
też podzielić się opieką nad dzieckiem
w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy
zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie
od liczby dzieci wymagających opieki.

KTO FINANSUJE ZASIŁEK?
Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet
jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek
(w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza
z ZUS.

Wiosna nie słyszała o wirusie,
czyli prace w przydomowym ogródku czas zacząć

M

arzec to najlepsza pora na przeprowadzenie wielu zabiegów
w sadzie. Zajęć nie zabraknie w warzywniku i na rabatkach kwiatowych.
Mamy do spędzenia w domu kilka dni.
Temperatura otoczenia coraz wyższa,
dzień staje się coraz dłuższy, a więc
do dzieła. Przyroda budzi się do życia.
W naszych ogródkach zaczynają kwitnąć pierwsze kwiaty, a na drzewach
pojawiają się pierwsze pączki. Energia
zgromadzona zimą podpowiada nam,
że to doskonały czas do wyjścia na
grządki.
www.gminadabrowa.pl

Prace można zacząć od sprawdzenia stanu ogrodów po zimie, poprawić osłony wokół delikatnych roślin
– przymrozki są szczególnie groźne
wiosną, gdy rośliny zaczynają ożywać po zimie. Można rozplanować
warzywnik, przygotować rozsady
roślin wczesnych lub wolno się rozwijających. Marzec to również dobra
pora na bielenie pni drzew owocowych zwłaszcza tych wrażliwych na
chłody, przycięcie żywopłotu, wycinkę starych pędów krzewów owocowych – porzeczek, agrestu, malin,

szczepienie drzew owocowych. Warto przeczesać trawę, a glebę przygotować pod siewy. Można wykonać
niezbędne nawożenia, pamiętajmy
o drzewach owocowych, tak często pomijanych. To dobry czas na
przygotowanie sadzonek pelargonii
z przechowywanych przez zimę roślin, a także na przekopanie, spulchnienie i wyrównanie ziemi.
A więc do dzieła. Pamiętajmy aktywność na świeżym powietrzu będzie na pewno korzyścią dla naszego zdrowia i pozwoli nam aktywnie
spędzić ten wyjątkowy czas, nie koniecznie w czterech ścianach.
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STRAŻAK TO MISJA A NIE ZAWÓD
Jest Pan zawodowym
strażakiem i ochotnikiem, jak łączy Pan te dwa
zajęcia?
Wbrew pozorom, przy
dobrej organizacji jest to
łatwe. Ułatwieniem jest
czas pracy strażaka zawodowego, bo w przerwie
między służbami mogę na
spokojnie załatwiać sprawy OSP. Prawdą jest, że połączenie tego wszystkiego
z życiem prywatnym, bywa
uciążliwe, ale zapał nigdy
mnie nie opuścił, bo jest to
moją pasją.

Czy jako dziecko marzył Pan, żeby zostać
strażakiem czy to raczej
wybór dorosłego mężczyzny?
Praca strażaka od małego dziecka była moim wymarzonym zawodem. Już
jako 11-latek wstąpiłem
w szeregi OSP. Strażak jest
najbardziej zaufanym zawodem wśród społeczeństwa, ale wykonywanie go
to ogromna odpowiedzialnością, dlatego decyzja
o podjęciu takiej pracy po-

10

winna być w pełni świadoma.

Bycie strażakiem to
swego rodzaju misja społeczna czy czuje ją Pan
wykonując swoją pracę?
W moim przypadku chęć
bycia strażakiem zawsze
była podyktowana ochotą oraz pasją. Oczywiście,
że jest to misja społeczna.
Osobiście uważam, że nie
jest to praca, ale służba dla
drugiego człowieka. Kiedy
wyjeżdżam do zdarzenia
nie traktuję tego jak pracę,
a czysty obowiązek każdego człowieka do ratowania
życia drugiej osoby.
Oprócz swoich zadań
jako strażak jest Pan też
ogromnie zaangażowany
w życie społeczne Dąbrowy. Z czego to wynika.
Przede wszystkim wynika to z ogromnego zapału
i pragnienia zmiany, żeby
naszemu lokalnemu społeczeństwu żyło się lepiej.
Dąbrowa jest moim domem
od urodzenia, z tego też

powodu zawsze będę z nią
związany i pragnę, żeby
się rozwijała. Uważam, że
Ochotnicza Straż Pożarna
powinna przyczyniać się do
życia społecznego.

Ostatnie dni to ogromne wyzwanie dla społeczeństwa. Wizja pandemii jest już całkiem
realna jakie widzi Pan
zagrożenia w małych społecznościach.
Według mnie nie ma to
znaczenia czy to są małe
społeczności czy wielkie
miasta i miasteczka. Najważniejsze jest to, aby przestrzegać zasad, o których
tak wiele się mówi w telewizji, radiu czy też w internecie. Patrząc na to jak sytuacja się rozwinęła, musimy
przestrzegać zasad bezpieczeństwa dla samych siebie,
ale także dla naszych bliskich. Nie siejmy paniki, ale
też podchodźmy do tematu
rozważnie. Widząc, co się
dzieje na świecie, musimy
zjednoczyć siły i racjonalnie
stosować się do zasad wprowadzanych na terenie kraju.

Czy Pana jednostka
OSP Dąbrowa jest przygotowana na niesienie
pomocy w sytuacji pandemii. Co ze sprzętem
i przeszkoleniem strażaków.
W pewnym stopniu jesteśmy
przygotowani.
Mamy już niezbędny sprzęt
do zabezpieczenia siebie,
a to najważniejsze, gdyż
przy zdarzeniach z udziałem poszkodowanych jesteśmy najbardziej narażeni.
Odbyły się także rozmowy
z Urzędem Gminy, który
obiecał pomóc w zakupie
sprzętu i nie chodzi tu tylko o kwestie finansowe, ale
także o dostępność. Z tym
jest największy problem.
Jesteśmy po rozmowach
z firmą Opex S.A. z Opola,
w której pracuje 3 naszych
druhów. Mamy zgodę na
udział w akcjach w godzinach pracy, dzięki czemu
cały czas jesteśmy w gotowości. Stąd bardzo serdeczne podziękowania dla
firmy Opex S.A. od zarządu
OSP Dąbrowa za taką możliwość.
www.gminadabrowa.pl
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ZACHĘCAMY DO CIEKAWYCH LEKCJI
DZIĘKI WIRTUALNYM SPOTKANIOM
O czasach kiedy wirtualny świat okazuje się ważną
formą komunikacji, a nawet sposobem przekazywania
podstawowej wiedzy.

W

tym trudnym czasie jesteśmy w stałym kontakcie
z naszymi uczniami. Porozumiewamy się za pomocą
komunikatorów, e-dziennika, czy też portali społecznościowych, przesyłając konkretne zadania do rozwiązania,
zagadnienia do opracowania – wyjaśnia Renata Planert-Palak dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Chróścinie. – Polecamy uczniom teksty do przeczytania, filmy do
obejrzenia, testy do rozwiązania, a także propozycje kulturalne dostępne online – dodaje dyrektor. Ale chcemy być
z nimi również jako wychowawcy, którzy często muszą odpowiadać na trudne pytania, np.: Jak przetrwać ten czas?
Sami do końca nie wiemy, ale istotne jest wsparcie i bycie
razem choć musimy być osobno. I o to apelujemy do każdego z osobna. Bądźmy razem! – kontynuuje Renata Planert-Palak.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej , szkoła sukcesywnie przechodzi do świata online.
Dzięki zaangażowaniu nauczycieli na stronach internetowych szkół, profilach społecznościowych, kontaktom przez
edziennik, uczniowie:
▪ utrzymują ciągłość nauki,
▪ powtarzają treści z początku roku szkolnego,
▪ przygotowują się do przyszłych tematów,

▪ 8-klasiści powtarzają najważniejsze treści leksykalne przed
egzaminami.
- Stąd nasz apel. Prosimy rodziców o przypominanie dzieciom o obowiązku korzystania z zasobów udostępnianych
przez nauczycieli w ramach samodzielnej nauki – mówi dyrektor szkoły w Chróścinie.
Kuratorium Oświaty w Opolu i Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca https://www.kuratorium.opole.pl/lekcje-z-internetu-rusza-serwis-gov-plzdalnelekcje oraz odwiedzenia portalu https://www.gov.pl/zdalnelekcje
Można tu znaleźć tematy na każdy dzień i dla każdego
przedmiotu.
Ruszyły też pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura
dla uczniów i nauczycieli: https://www.kuratorium.opole.
pl/pasma-edukacyjne-tvp-tvp-a…/
Zaglądajmy i korzystajmy również ze strony: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa
Ósmoklasistom przypominamy, że materiały powtórkowe znajdziecie na stronie CKE: https://www.cke.gov.pl/…/
materi…/zestawy-zadan-powtorkowych/
#TerazCzasNaCzytanie, więc warto przenieść się do świata
książkowych bohaterów.
– Propozycji i możliwości jest mnóstwo. Nie chodzi tu jednak tylko o zadawanie kolejnych prac. Chętnie pomożemy
Wam zrozumieć obecną sytuację, nauczymy odróżniać fake
newsy od informacji prawdziwych i pomożemy uporać się
z emocjami – zapewnia Renata Planert-Palak

Czy mogę zarazić się koronawirusem
od mojego psa lub kota?
Sytuacja epidemiologiczna związana z tzw.
„koronawirusem”, a poprawniej chorobą COVID-19
(nazwa pochodząca od angielskich słów COronaVIrus
Disease oraz roku, w którym wystąpił pierwszy
przypadek czyli 2019) wywoływaną przez wirus SARSCoV-2, spotkała się z popularyzowaniem pewnych
nieprawdziwych informacji przez niektóre media.

Z

wierzęta także posiadają
„swoje” koronawirusy. Są
one jednak wysoce specyficzne gatunkowo, co oznawww.gminadabrowa.pl

cza, że my nie możemy się
nimi zarazić. Tak samo kot
nie może zarazić się od psa
i na odwrót. Dla przykładu

u kotów występuje zakaźne
zapalenie otrzewnej wywoływane przez wirus FCoV,
który należy do rodziny koronawirusów jednak dla ludzi jest niegroźny. Nieprawdziwa informacja odnośnie
naszych pupili i rzekomego
przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 mogła wziąć się z wiadomości o psie znalezionym
w Hong Kongu, od którego

próbki z nosa i pyska wykazały wynik pozytywny w kierunku tego wirusa. Zwierzę
zostało jednak poddane
kwarantannie i nie wykazało,
żadnych objawów oraz uzyskało wynik negatywny
w badaniu serologicznym.
Także firma IDEXX, zajmująca się diagnostyką weterynaryjną potwierdziła, iż w badanych przez nich próbkach
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zwierzęcych nie wykazano
żadnych pozytywnych wyników w kierunku SARS-CoV-2.
Choroba COVID-19 przenosi się między ludźmi, głównie
drogą kropelkową (np. kaszel,
kichanie) dlatego tak ważne
jest zasłanianie ust podczas
kaszlu oraz zachowanie higie-

ny, jak mycie rąk. Jeśli chodzi
o naszych podopiecznych, nie
należy się martwić o zakażenie lub o to by mogły zachorować. Jednakże w razie innych,
pilnych problemów zdrowotnych pupili należy udać się
do lekarza weterynarii. Warto
wiedzieć, iż większość gabi-

netów weterynaryjnych nadal
pracuje, niosąc pomoc zwierzętom i w razie potrzeby na
pewno udzielą wsparcia.
Jeżeli wciąż jednak mamy
jakieś wątpliwości, na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii w zakładce „aktualności” zawarto wszystkie

zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej odnośnie postępowania ze zwierzętami domowymi oraz gospodarskimi
w trakcie trwania kwarantanny związanej z wirusem
SARS-CoV-2.
Zuzanna Graczyk
studentka 5 roku weterynarii.

JAK SAMEMU SOBIE RADZIĆ
I JAK WSPIERAĆ DZIECI
W RADZENIU SOBIE Z LĘKIEM?
Obecny czas, w którym się znajdujemy jest trudny,
a przede wszystkim jest czymś zupełnie nowym,
czego nikt z nas wcześniej nie doświadczył na taką
skalę. Doświadczamy ciągłego uczucia niepokoju,
niepewności, co wpływa na obniżenie naszego
poczucia bezpieczeństwa.

Jak sobie radzić ?
1. Przede wszystkim pamiętaj, że smutek, strach, lęk, to
naturalne emocje, które możemy czuć w trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Jeszcze nikt nigdy nie
przestał się bać słysząc słowa – „Nie bój się” – unikajmy
tego stwierdzenia. Lęk ostrzega nas przed zagrożeniem
i pomaga w podejmowaniu działań chroniących, np. pozostanie w domu, zwiększenie dbania o higienę.
2. W Internecie krąży niezliczona ilość informacji dotyczących epidemii, ale nie wszystkie z nich są prawdziwe.
Ważne jest aby korzystać z wiarygodnych i potwierdzonych źródeł informacji, Ministerstwa Zdrowia, Światowej, Organizacji Zdrowia, itp.
Ograniczając czas spędzony na śledzeniu niepokojących doniesień do dwóch razy dziennie zmniejszymy poziom stresu.
3. Będąc w domu postaraj się zachować zdrowy styl życia.
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na sen, (ok 7-8 godzin), ćwiczenia fizyczne, aktywność na świeżym powietrzu. Unikaj dużych skupisk ludzi.
4. Jeśli czujesz się przygnębiony, zaniepokojony, porozmawiaj z psychologiem, lekarzem, bliską osobą. Unikaj używek i substancji psychoaktywnych.

5. Przypomnij sobie, co wcześniej pomagało Ci radzić sobie
w trudnych sytuacjach i wykorzystaj te sposoby. Może
były to ćwiczenia fizyczne, medytacja, rozmowa z bliską
osobą, a może hobby, na które ostatnio brakowało czasu.
Jak pomóc dziecku?
1. Rozmowa to bardzo ważny element pomocy dziecku. Należy
pozwolić dziecku na odczuwanie wszystkich emocji, zarówno tych trudnych, jak i przyjemnych. Warto pytać pociechę
o to jak się czuje, uczyć je nazywać swoje emocje, mówiąc,
np. „Widzę, że jesteś zdenerwowany, ponieważ chciałbyś
spotkać się z przyjaciółmi, a obecnie nie jest to możliwe, zastanówmy się wspólnie co możemy zrobić w tej sytuacji”.
Jeśli dziecko jest małe, może narysować lub pokazać
swoje samopoczucie.
2. Szanować i odpowiadać na wszystkie pytania zadawane przez dziecko. Nie bójmy się przyznać, jeśli na jakieś
nie znamy odpowiedzi. Unikając rozmowy potęgujemy
u dziecka lęk.
3. Ustalić konkretny plan działania w danym dniu, który
zapewni dziecku poczucie bezpieczeństwa, a rodzicom
pozwoli np. na zorganizowanie pracy zdalnej. Wspólny
czas warto zorganizować tak aby każdy członek rodziny
mógł zaproponować dla wszystkich jakąś aktywność.
Najważniejsze jest zachowanie spokoju, niebagatelizowanie zagrożeń. Skupienie się na tym, na co mamy
wpływ na co dzień w naszej małej społeczności. Ciągłe
zamartwianie się i stres obniżają odporność, a warto pamiętać o tym, że ten trudny czas kiedyś minie.
Aleksandra Herka, psycholog, psychoterapeuta
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