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PODZIĘKOWANIA DLA DRUHÓW OSP ZA ZAANGAŻOWANIE W AKCJĘ DYSTRYBUCJI
MASECZEK DLA MIESZKAŃCÓW

    Zakończyliśmy dystrybucję maseczek ochronnych wśród mieszkańców Siewierza i wszystkich sołectw w
gminie. Ponad 11 tysięcy maseczek, zakupionych ze środków budżetowych, dostarczyli  do wszystkich
miejscowości strażacy z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

    Pragniemy serdecznie podziękować druhom OSP za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie
oraz  sprawną  akcję  dystrybucji  maseczek,  wynikającą  z  poczucia  troski  o  wspólne
bezpieczeństwo  w  stanie  epidemii.

    W akcji dystrybucji maseczek uczestniczyli druhowie:

OSP Brudzowice: Rafał Sroka, Bogusław Kieras, Bartłomiej Wypych

OSP Dziewki: Marcel Sroka, Andrzej Bańka, Piotr Stelmach, Marcin Kuraś, Adrian Kieras, Konrad
Bednarz

OSP Gołuchowice: Piotr Drukała, Kamil Ciepiela, Sylwester Lorek, Bartłomiej Nocoń, Krystian Gala

OSP Leśniaki: Łukasz Rudy, Kamil Rudy, Jakub Szczepańczyk, Paweł Noczyński, Dominik Rabsztyn

OSP  Siewierz:  Milena  Madejska,  Wiktoria  Rzepkowska,  Michał  Gruszka,  Wiktoria  Jaworek,
Bartłomiej Machura, Daniel Drabek, Marcin Mrowiec, Patryk Flacha, Kamila Frankowicz

OSP Tuliszów: Adam Olszewski, Mateusz Olszewski, Paweł Papierniak, Marcin Cesak, Mateusz
Męczyński

OSP  Wojkowice  Kościelne:  Sylwia  Filipczyk,  Patryk  Filipczyk,  Krzysztof  Filipczyk,  Gabriel
Hetmańczyk,  Mateusz  Olszewski,  Marcin  Męczyński,  Marcin  Papoń,  Piotr  Kubica,  Gabriela
Kramarczyk, Kacper Barczyk, Sebastian Czesak, Adam Całka, Krzysztof Hatlapa, Karol Król

OSP Żelisławice: Mateusz Syrek, Kamil Kopecki, Mariusz Las, Piotr Garczyk, Piotr Baliński

    Wszystkim wymienionym osobom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

    Liczba przekazywanych maseczek była zgodna z deklarowaną liczbą osób zamieszkujących dane
gospodarstwo domowe, na podstawie składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieodebrania maseczki można ją jeszcze odebrać
w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz.

    Druhowie prowadzili również akcję informacyjną przy użyciu systemu nagłaśniającego samochodów
pożarniczych,  aby  informować  o  obowiązku  zasłaniania  ust  i  nosa  w  miejscach  publicznych.
Przypominamy, że od 16 kwietnia do odwołania, każda osoba przebywając w miejscu publicznym jest
zobowiązana do zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, szalika czy chustki.

    Jednocześnie prosimy mieszkańców o to, aby niezależnie od przeprowadzonej akcji dystrybucyjnej, w
zależności  od  potrzeb,  samodzielnie  zaopatrzyć  się  w  potrzebną  ilość  maseczek,  rękawiczek
jednorazowych,  płyny  do  dezynfekcji  czy  inne  środki  ochrony.
 

    Jak prawidłowo nosić maseczkę ochronną?



    Przed jej założeniem należy umyć lub zdezynfekować ręce. Suchą maseczkę zakładamy przed wyjściem
z domu w miejsce publiczne. Maska powinna być założona na usta i nos oraz musi dobrze przylegać do
twarzy. Nie należy dotykać jej zewnętrznej części.

    Maseczkę  należy  również  prawidłowo  ściągać  i  dezynfekować.  Aby  ją  zdjąć  chwyć  za  gumki
podtrzymujące materiał na twarzy i zdejmij je z głowy. Po zdjęciu umyj ręce. Nie odkładaj maseczki na
żadną z  powierzchni  tylko  od razu wrzuć do kosza  na pranie.  Po  wypraniu  i  wysuszeniu  należy  ją
wyprasować  z  użyciem  maksymalnej  temperatury  oraz  przechowywać  w  jednorazowym  woreczku.
Maseczkę można również zdezynfekować roztworem alkoholu (minimum 70%) i zostawić do wyschnięcia,
aby założyć ją ponownie.
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