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Stanęliśmy wobec zagrożenia wyjątkowego bo nieznanego. Wszystkich nas, bez wyjątku, wypełniają obawy o zdrowie własne  
jak i naszych najbliższych. Przed nami czas próby. Najważniejsze w tym trudnym dla nas momencie jest rozważne wspólne działanie. 
Sytuacja przed jaką stanęliśmy jest sprawdzeniem naszej solidarności i odpowiedzialności.
Wierzę, że działając rozważnie i ze spokojem oraz przy wzajemnej empatii i zrozumieniu wspólnie pokonamy ten trudny czas.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej uruchomił Akcję „Solidarna Wisznia Mała” polegającą na wsparciu najbardziej 
zagrożonych – seniorów poprzez np. zrobienie zakupów, wyprowadzenie psa na spacer czy podzielenie się posiłkiem.  W ramach akcji 
rozpocznie się także szycie i dystrybucja maseczek, dla tych którzy tego potrzebują.
Gorąco zachęcam do włączenia się w akcję – bądźmy solidarni.
Szczegóły akcji dostępne są na stronie: www.wiszniamala.pl, www.gops.wiszniamala.pl, www.facebook.com/wiszniamala/  
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Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać 
wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, 
w tym przewlekle chorych. Dlatego ruszamy z Akcją zachęcającą mieszkańców 
gminy Wisznia Mała do pomocy osobom, które potrzebują wsparcia.

Akcja opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu – osoby 
zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych (tj. ograniczanie 
przebywania w miejscach publicznych, zachowywanie odległości od rozmówcy 
1-1,5m, stosowanie zasad ochronnych podczas kichania i kaszlu, częste 
mycie rąk mydłem i wodą itp.), mogą pomagać najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Pandemia korona-
wirusa to wielka 
próba dla całego 
społeczeństwa. Wśród nas 
jest wiele osób, które czują się zagrożone. 
Szczególnie seniorzy, osoby doświadczone 
rożnymi chorobami mają dyskomfort podczas kontaktu  
z innymi, którzy mogą nawet nie wiedzieć że są zarażeni 
wirusem. W odpowiedzi na ten niepokój szyjemy maseczki.
Maseczka nie daje pełnej ochrony - można jej używać 
wspomagająco. Dla osób starszych i o obniżonej odporno-
ści będzie to jednak spore wsparcie podczas epidemii.

Zapraszamy do kontaktu osoby, które:
■  chcą przystąpić do akcji szycia maseczek  

(szybki kurs szycia maseczek:  
https://youtu.be/rtZk_QNdDUU),

■  mogą dostarczyć materiał do szycia maseczek,
■  chcą otrzymać maseczki.

Chcesz pomóc?
Masz dużą ilość materiału/bawełny, dostęp do fizeliny na 
filtry lub płaskich sznurków bawełnianych na troczki?  
A może dysponujesz maszyną do szycia i umiesz szyć?  
A może chcesz pomóc, ale nie umiesz szyć?  
To bardzo proste. Skontaktuj się z nami. 

Pracownicy GOPS w Wiszni Małej  
koordynują całą Akcję. 
Zadzwoń: tel. 789 199 629
dowiesz się więcej.

Mówimy NIE wirusowi 
Szyjemy maseczki!

Twój gest ma znaczenie

Masz czas, masz 
chęci, zadzwoń, 
czekamy  
na Ciebie.
Tel. 789 199 629

- pomoc w zrobieniu zakupów, 
- wyprowadzeniu psa na spacer,
- rozmowę telefoniczną,

- pomoc w zakupie lekarstw,
-  załatwieniu spraw urzędowych,
- podzieleniu się posiłkiem.

Możesz pomóc poprzez:

Potrzebujesz pomocy?
Jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną,  
nie możesz liczyć na wsparcie rodziny?  

Dzwoń! Tel. 789 199 629 
Zorganizujemy Ci pomoc!


