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Dotyczy: zapytanie w sprawie maseczek ochronnych dla mieszkańców.
Na piątkowym posiedzeniu Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie „ANTYKLIKA” jako
jeden z tematów – na wniosek Członków - był poruszany problem bezpieczeństwa
mieszkańców w skali miasta podczas pandemii wirusa.
Stowarzyszenie sformułowało pytanie, które przekazuję: prosimy o odpowiedź co stoi na
przeszkodzie aby mieszkańcy mogli nabywać odpłatnie maseczki sanitarne?
Miło nam usłyszeć, że Prezydent jako gospodarz miasta poczynił starania o pozyskanie sporej
porcji maseczek z filtrem typu „N 95” z Chin, z myślą o zabezpieczeniu służb sanitarnych i innych
biorących udział w walce z koronawirusem. To jest kropla w morzu potrzeb!
A co dla zwykłych mieszańców Bielska-Białej?
Uważamy, że władze miasta winne umożliwić zakup standardowych maseczek dla zwykłych
obywateli po cenach minimalnych, organizując ewentualny zakup lub produkcję i kontrolowaną
dystrybucję we współpracy z wybranym i sprawdzonym podmiotem.
Wobec nieporadności rządu ten obowiązek spada na lokalne władze samorządowe.
Trudno sobie wyobrazić, aby w dobie pozamykania setek zakładów pracy, w tym pracowni
szwalniczych i tysiącach ludzi nie aktywnych aktualnie zawodowo nie można było zorganizować
produkcji i dystrybucji standardowych maseczek?
Mieszkańcy miasta "pozamykani” w swych mieszkaniach muszą jednak wychodzić do pracy, po
zakupy, na spacery, itp. i wtedy narażeni są na możliwość zakażenia się od innych lub zakażenia
innych, bo przecież nosicielami bezobjawowymi może być wiele osób. Wyjście z maseczką
ograniczałoby takie możliwości. Podobnie z osobami podczas kwarantanny.
Sądzimy, że za jakiś czas winne być stopniowo otwierane placówki handlowe i usługowe i po
odpowiednim zabezpieczeniu mogą funkcjonować, a klienci i ludzie na mieście winni poruszać się
w maseczkach. Do tego trzeba ludzi przyzwyczaić, bo negatywnych zachowań ludzkich jest bez
liku.
A co dopiero będzie jak nastaną wiosenne pogodne dni?
Maseczki służą do użycia jednorazowego lub w ograniczonym przedziale czasowym, więc muszą
to być ilości liczone w dziesiątkach lub setkach tysięcy!
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