Očkovanie v Štúrove
Vážení Obidčania,
zhruba pred mesiacom 22 starostov z okolia Štúrova adresovalo Ministerstvu zdravotníctva
list, kde sme vyjadrili nespokojnosť s prerozdeľovaním záujemcov o očkovanie do okolitých
regiónov. Ľudia z okolia Štúrova sú posielaní do Nových Zámkov, Komárna, Nitry.... a zo
severných okresov Nitrianskeho kraja zas migrujú ľudia za očkovaním do Štúrova. Adekvátne
riešenie zo strany ministerstva neprišlo, tak sme nútení vziať riešenie problémov do vlastných
rúk. Záujem o očkovanie klesá, je to aj kvôli teplému počasiu, aj kvôli nedôvere ľudí
v očkovanie, ale hlavne kvôli tomu, že ľudom sa nechce cestovať 50 – 100 km, keď majú
očkovacie centrum pár minút od bydliska. Riaditeľ štúrovskej polikliniky inicioval stretnutie
starostov z okolia a požiadal nás, aby sme boli nápomocní pri urýchlení očkovania z dôvodu
nových variantov koronavírusu. Na porade sa dohodlo, že obce budú zbierať svoje zoznamy
záujemcov týždenne a poliklinika zabezpečí, aby sa záujemcovia dostali na nasledujúci víkend
do zoznamu čakateľov štúrovského očkovacieho centra.
Z tohto dôvodu ponúkame možnosť zaregistrovania sa na obecnom úrade v Obide v čase
stránkových hodín od pondelka do piatku (do 12:00 hod). Zaregistrovaní dostanú termín na
ďalší týždeň cez víkend do Štúrova. Na očkovanie sa môžu prihlásiť občania od 16 rokov,
očkovať sa bude očkovacou látkou Pfizer.
Ďakujeme za spoluprácu.
Monika Vajda, starostka obce Obid
___________________________________________________________________________

Oltás Párkányban
Kedves Ebediek!
Közel 1 hónapja 22 polgármester Párkány környékéről az Egészségügyi Minisztériumnak
címzett levélben kifejezte elégedetlenségét az oltásra jelentkezők rosszul koordinált
szétosztásában. A Párkány és környékbeli lakosság egészen Érsekújvárba, Komáromba,
Nyitrára, ... a Nyitra megye északi járásaiból pedig Párkányba irányítják az oltásra várakozókat.
A minisztérium részéről nem érkezett kézzelfogható megoldás, ezért a saját kezünkbe kellett
vennünk az irányítást. Az oltás iránti érdeklődés csökken, ennek több oka is van: a meleg
időjárás, bizalmatlanság az oltással kapcsolatban, de legfőképp, hogy az emberek nem
hajlandóak 50-100 km-t utazni, így, hogy a lakhelyüktől pár kilométerre is található
oltóközpont. A Párkányi Rendelőintézet igazgatója szorgalmazta a találkozót a környékbeli
polgármesterekkel, és közbenjárásunkat kérte, hogy a hivatalokon keresztül segítsék a lakosok
regisztrációját.
Regisztrálni fogadó napokon lehet hétfőtől péntek délig a helyi községi hivatalban. Az adott
héten bejelentkezett lakosok az azt követő hétvégére kapnak időpontot a párkanyi
oltóközpontba. Az érdeklődők Pfizer vakcinával lesznek oltva és jelentkezni lehet már 16 éves
kortól.
Köszönjük közreműködésüket.
Vajda Monika, Ebed polgármestere

