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Milí kolegovia,
zažívame náročné obdobie a to si vyžaduje neštandardné riešenia. V tieto dni stojíme
pred veľkou výzvou. Už niekoľko mesiacov vedieme nerovný boj s pandémiou a operácia
„Spoločná zodpovednosť“ je zbraň, ktorou môžeme vírus nielen zastaviť, ale najmä ochrániť
tých najzraniteľnejších. Máme za sebou pilotné testovanie v štyroch okresoch, ktorého sa
zúčastnilo 91% obyvateľov a preverilo našu pripravenosť. Ďalšie dva víkendy nás však čaká
niekoľkonásobne rozsiahlejšia operácia. Máme možnosť pretestovať väčšiu časť obyvateľstva,
a tým identifikovať tisíce nakazených, ktorých sa doteraz nepodarilo zachytiť.
Následná domáca izolácia pozitívnych osôb má potenciál ovplyvniť súčasný nepriaznivý vývoj.
Čakajú nás zložité týždne, ktoré zvládneme len s osobným nasadením každého jedného
z Vás. Keďže k otestovaniu bude vytvorených 5000 odberných miest, potrebujeme čo najviac
dobrovoľníkov ako pomoc a podporu ostatným zložkám, zabezpečujúcim testovanie.
Prosím Vás preto, aby ste sa prihlásili (pokiaľ Vám to umožňuje zdravotný stav
a časové kapacity) ako dobrovoľníci operácie ,,Spoločná zodpovednosť“ prostredníctvom
elektronického formulára na adrese https://forms.gle/ZtjWhHfHRoFb379v5
Prosím Vás o jeho vyplnenie do stredy 28. októbra 2020 do 16.00 hod., aby sme
boli schopní spracovať informácie o dobrovoľníkoch a využiť ich pri nasadení v rámci
testovania.
Na základe vyhodnotenia reálnych potrieb nasadenia dobrovoľníkov na jednotlivých
odberných miestach Vás následne bude kontaktovať poverený pracovník, ktorý s Vami
dohodne rámec a detaily Vašej činnosti.
Viem, že sa ozývajú hlasy, ktoré tento projekt odsudzujú na neúspech. Prosím, nedajte
sa nimi ovplyvniť. Je potrebné si uvedomiť, že vývoj situácie nám nedovoľuje čakať
so založenými rukami. Za našou snahou treba vidieť nielen zastavenie šírenia vírusu, ale aj
záchranu ľudských životov. Tento pohľad dáva našim krokom zmysel.
Ak sa pridáte, za Vašu spoluúčasť, odvahu a obetavosť Vám budú vďační tí, čo boj
s pandémiou nevzdávajú. To sú zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci a dobrovoľníci v prvej línii,
ale aj tí, ktorí sa dajú testovať.
Ešte raz Vám ďakujem.

