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Stimați cetățeni ai orașului Călan
Asistăm cu îngrijorare în aceste zile la situația extrem de dificilă în care, cu toate
eforturile noastre, ale tuturor celor responsabili din această țară, infectările cu
coronavirusul SARS-CoV-2 continuă pe o pantă ascendentă, iar atenția și eforturile tuturor
depuse pentru a stopa această tendință, par a nu fi suficiente.
Așa cum bine știți, dacă vorbim de U.A.T. Călan, datorită în special sacrificiilor
dumneavostră concertate cu măsurile administrației locale și eforturile tuturor factorilor cu
atribuții în gestionarea acestei crize sanitare, am reușit până acum să trecem foarte bine
peste primele luni dificile ale pandemiei, numărul extrem de mic de cazuri din zona
noastră fiind dovada. Iar faptul că nu au fost pierderi de vieți omenești ne dă speranțe și
pentru viitor.
Fac apel astăzi din nou la conștiința și responsabilitatea dumneavoastră: respectarea
tuturor regulilor și normelor de conviețuire pe care lupta cu coronavirusul ni le impune,
este acum, mai mult decât niciodată, de o importanță vitală.
În mod special mă adresez celor mai tineri rugându-vă să nu dați dovadă de egoism și
dezinteres în fața situației în care ne găsim. Faptul că prin natura vârstei și a stării de
sănătate, vă bucurați de o rezistență sporită în fața virusului, nu înseamnă că nu participați,
e drept fără voia dumneavoastră, la răspândirea sa comunitară. Persoanele suferinde de
diverse boli cronice, părinții și bunicii, seniorii comunității, cu toții, trebuie protejați și
feriți de eventualul contact cu virusul.
Purtarea măștii de protecție acolo unde se impune, păstrarea distanței sociale, igiena
personală, toate sunt extrem de importante și fac dovada altruismului, implicării și grijii
față de semeni, fapt care și până acum a diferențiat poate, mica noastră comunitate din
acest județ extrem de încercat de pandemie.
Vă asigur că în aceste zile de maximă tensiune, administrația locală a orașului Călan
depune în continuare toate eforturile pentru a perpetua măsurile care vor duce în final la
stoparea răspândirii COVID-19.
Vă mulțumesc pentru înțelegere și sacrificii
Cu respect
Adrian Filip Iovănesc
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