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Kedves baracskai lakosok! 
 

 
Tisztelt baracskai lakosok! 
 
 
A 60 év feletti lakosokat továbbra is határozottan kérem, hogy semmi esetre se hagyják el 
otthonaikat! 
A szükséges bevásárlásokat, gyógyszerkiváltást folyamatosan intézzük a polgárőrség, az 
önkéntesek és a Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkatársaival! 
Felhívom a figyelmet, hogy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkatársai személyesen 
keresik  fel a 60 év feletti lakosokat. A Szent László Völgye Segítő Szolgálat munkatársai, a 
polgárőrök és az önkéntes segítők igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kérésre kötelesek 
bemutatni! 
Kérjük, rajtuk kívül – saját biztonságuk érdekében - idegenekkel ne álljanak szóba még a 
kerítésen belülről sem! 
Jó hír, hogy eddig az időpontig a háziorvosok nem jeleztek igazolt baracskai koronavírusos 
megbetegedést! 
Kérem, hogy közösen továbbra is tegyünk meg mindent a járvány terjedésének csökkentése 
érdekében! 
Az önkénteseknek köszönöm a baracskaiak részére készülő szájmaszkok elkészítésében való 
részvételüket, a szájmaszkok legkésőbb a jövő hétre elkészülnek. 
Kérem, hogy a közösségi tereket, játszótereket továbbra se látogassák a gyermekes családok 
és a fiatalok! 
Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek és a szociális rászorultak közétkeztetése – azok számára, 
akik ezt igényelték – zökkenőmentesen folyik, köszönet ezért a HMP Plus Kft vezetőségének és 
munkatársainak! 
Köszönöm az egészségügyben, a szociális területen, a közigazgatás területén, az oktatás-nevelés 
területén dolgozók munkáját és helytállását, köszönöm nekik, hogy a rendkívüli helyzethez 
gyorsan alkalmazkodva, lelkiismeretesen és folyamatosan ellátják a feladataikat! 
Köszönöm mindazon egyéb területen dolgozók, segítők aktív részvételét is, akik ezekben a nehéz 
napokban tanúbizonyságot tettek jó szándékú együttműködésükről, tettrekészségükről, a 
közösségért való tenni akarásukról és felelősségtudatukról! 
Bízzunk benne, hogy közös munkával, ezzel a kimagasló összefogással elérjük, hogy a 
koronavírus járvány terjedése lelassuljon, és hozzájárulunk ahhoz is, hogy minél hamarabb – 
félelem nélkül – megölelhessük szeretteinket, és találkozhassunk újra barátainkkal, 
ismerőseinkkel!  
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