Droga młodzieży,
Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle w związku z zaistniałą sytuacją, związaną
z zagrożeniem panującej epidemii koronawirusa (COVID-19), apeluje do młodzieży naszego miasta
oraz okolic o przestrzeganie ustalonych przez rząd procedur i wytycznych, które mają na celu
zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Warto uwzględnić to, że zamknięcie placówek oświatowych na okres od 12.03 do 25.03 ma
na celu ograniczyć kontakt fizyczny z rówieśnikami, aby zmniejszyć ryzyko zarażenia wśród
młodych oraz dalszego rozprzestrzeniania się epidemii. Przykrym faktem jest to, że z różnych źródeł
docierają do nas informacje, że część młodzieży ma lekceważący stosunek do kwarantanny i uznaje
ją za świetny czas na spotkania ze znajomymi, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo
zarażenia się koronawirusem.
Chcemy zwrócić Waszą uwagę na fakt ciągłego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19
i ciągłego braku oficjalnego lekarstwa, szczepionek na wirusa, a co za tym idzie - braku możliwości
uodpornienia populacji na koronawirusa. Chcemy Was uświadomić o tym, że wirus bardzo łatwo
rozprzestrzenia się drogą kropelkową i nie tylko odbija piętno na osobach w podeszłym wieku, my
również, jako młodzi możemy bardzo dotkliwie przechodzić zarażenie koronawirusem. Lepiej uczyć
się na czyiś błędach niż na swoich, a konkretnie chodzi o sytuację we Włoszech i jako ludzie musimy
zrobić wszystko, aby zapobiec lekceważeniu stanu zagrożenia, które wystąpiło wśród tamtejszej
społeczności, szczególnie młodzieży.
Podsumowując, nawołujemy okoliczną młodzież do pozostania w swoich domach przez ten
określony czas, który śmiało możecie spędzić na odpoczynku od codzienności, nauce lub innych
czynnościach. Pamiętajmy o tym, że taki sposób zapobiegania rozpowszechniania się wirusa jest
jedynym obecnie możliwym rozwiązaniem, aby uchronić populację ludzką przez zagładą, zwłaszcza
w czasach, kiedy świat jest globalną wioską i ludzie przemieszczają się bardzo często.
Udowodnijmy, że my jako młodzież potrafimy być dojrzali i odpowiedzialni za wspólne dobro
społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych.
Dziękujemy za uwagę oraz życzymy zdrowia,
Młodzieżowa Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
Dziękuję i pozdrawiam,
Agata Łannik

