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6. 5. 2020

ZADEVA: POROČILO O DELU V ZVEZI COVID 19 NA OBMOČJU KS POHORSKI
ODRED ZA OBDOBJE OD 16.3. 2020 DO VKLJUČNO 30.4.2020
ZVEZA:

vaša e-pošta z dne 30.4.2020

Spoštovani, v nadaljevanju bomo na kratko opisali naše aktivnosti v času »korona« aktivnosti
na območju KS Pohorski odred Slov. Bistrica, pri tem pa bomo skušali opisati aktivnosti
kronološko:
-

16. 3. 2020 10.00 sestanek predsednikov mestnih KS pri županu dr. Ivanu Žagarju,
prisotni tudi predstavniki CZ, RK, .., s strani KS podana pobuda za vključitev
nevladnih organizacij na temelju prostovoljstva, ter da kot specifični KS z največ
večstanovanjskimi zgradbami potrebno vključiti tudi upravnike zgradb;

-

16. 3. 2020 do 30. 4. 2020 po FB KS Pohorski odred in spletni strani KS, sprotno
podajali obvestila, ki so bila prenesena iz spletne strani Občine Slovenska Bistrica
kot npr. podano obvestilo o
a) Poziv prostovoljcem
b) Poziv o prepovedi druženja na otroških in drugih igriščih – ponovno poziv
18.3.2020

-

13. 4. 2020 smo na podlagi tedenskega sodelovanja z Dežurno pisarno in
poveljnikom CZ kot KS podali ponovno obvestilo o dvigu zaščitne opreme krajanom
in krajankam KS, saj se je ugotovilo, da so krajani prevzeli zaščitne maske zgolj v 3540%;

-

18. 4. 2020 s strani KS glede na malo zainteresiranost krajank in krajanov podali
pisno pobudo na CZ glede morebitnega podajanja obvestila preko megafona
gasilskih vozil med bloki

-

20.4. 2020 prejeli odgovor s strani Štaba CZ, da bi lahko pobuda sedaj, ko se zadeve
umirjajo, imela lahko kontra učinek (povzročilo bi se lahko ponovno vznemirjanje
krajanov in krajank, podali pa pobudo da kot KS pozovemo upravnike zgradb,
da se povežejo s krajani v blokih in poskrbijo za prevzem zaščitnih mask, odziv pa je
bil, če povzamemo, da ni njihova pristojnost,

-

V navedenem času je bila nudena pomoč in pojasnilo krajanom po telefonu v 93
primerih, v 21 primerih po elektronski pošti in v 4 primerih osebni obisk po zaprosilu
(razgovor, pomiritev krajanov),

Po razdelilniku, ki smo ga prejeli s strani dežurne pisarne, je bilo na območju KS Pohorski
odred do 30. 4. 2020 razdeljeno naslednje število zaščitne opreme in sicer:
-

1189 pralnih mask, - 2276 kirurških mask, - 942 parov rokavic

Glede na to, da je bil sprejet sklep ,da se zaščitne maske za mestne KS delijo v mali zgradbi
med obema zgradbama občine - dežurna pisarna, prav tako pa so se lahko krajani in
krajanke povezali z dežurno pisarno, ter opravili zaprosilo za dostavo, KS in člani Sveta KS
posebnih aktivnosti nismo dodatno izvajali.
Če povzamemo na splošno, ocenjujemo sodelovanje z dežurno pisarno in tam zaposlenimi
prostovoljci, štabom CZ, predvsem s poveljstvom in vodstvom ter člani PGD Slov. Bistrica in
Zgornja Bistrica, ki so bili pripravljeni nesebično pomagati, kot uspešno.
Verjetno je med tedensko ali pa včasih tudi dnevno komunikacijo prišlo do kakšnega malega
nesporazuma, katerega pa smo uspešno rešili.
Na koncu pa nam dovolite, da se vsem prostovoljkam in prostovoljcem, kot tudi vsem, ki so
sodelovali v okviru Štaba CZ za opravljeno delo iskreno zahvalimo.
Zahvala pa gre tudi zaposlenim na Pošti Slovenije- Slovenska Bistrica, ZD Slovenska
Bistrica, Komunali Slov. Bistrica, Elektro Slovenska Bistrica, pa še komu, ki so v tem času
opravljali svoje delo vestno in odgovorno, ne glede na dane trenutne okoliščine.
Za splošno analizo kaj in kako bi lahko še bilo, pa bo tako ali tako še dovolj časa.
Lepo pozdravljeni
Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

