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Według rozdzielnika
Dotyczy: optymalizacji działań na rzecz powstrzymanie pandemii COVIT -19
i rozwoju kraju.
Trzy nasze zachowania mogą powstrzymać w zasadniczej części, a nawet niemal
zupełnie, pandemię COVID-19. Jest to możliwe bez szczepionki lub dodatkowych
terapii leczniczych. Do zachowań tych należą prawidłowe: mycie rąk, noszenie
maseczek ochronnych i utrzymywanie odpowiedniego dystansu społecznego.
Świadomy i zdeterminowany udział całej ludności, a więc bez wyjątków w tych
zachowaniach doprowadzi do sytuacji, że będzie można żyć niemal normalnie. Mycie
rąk to sprawa samodyscypliny, a ingerencja państwa zakresie jest praktycznie
niemożliwa. Higiena rąk to nie tylko ich mycie ale i dezynfekcja. Skuteczne środki do
dezynfekcji powinny być rozprowadzane, przy stosowaniu minimalnych marż zysku.
Zapewniona musi być jeszcze większa bezpłatna łatwość dostępu do nich w miejscach
publicznych. Celowe jest podanie, które mydła i płyny do mycia rąk zapewniają
najlepszą skuteczność. Nakaz noszenia masek dotyczy: kościołów, sklepów, środków
komunikacji zbiorowej, kin, teatrów, urzędów, zakładów leczniczych i przychodni....
Nadmiernie duża ilość osób permanentnie obchodzi prawo i zarządzenia. W tym
haniebnym zachowaniu największy udział mają ludzi zmanipulowani, którym obca jest
idea odpowiedzialności zbiorowej i za nic mają osoby z grupy podwyższonego ryzyka
powikłań chorobowych, a nawet śmierci. Rezygnacja z noszenia maseczek tam, gdzie
jest to wymagane - niekiedy ma charakter prowokacyjny, przy poczuciu pełnej
bezkarności. Kontrole biletów i karanie gapowiczów jest praktyką powszechnie
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stosowaną, a o wiele bardziej szkodliwe zachowania związane z nie stosowaniem
przepisów w zakresie powstrzymania /eliminacji/ COVIT-19 uchodzi w skali masowej
bezkarnie. Państwo musi wziąć większą odpowiedzialność za zachowania obywateli
zwłaszcza w przypadku: sklepów, środków komunikacji publicznej, urzędów,
przychodni zdrowia, aptek. W wymienionych przypadkach sytuacja życiowa wymusza
konieczność pobytu w nich i obywatele muszą mieć poczucie w miarę bezpiecznego
przebywania w tych miejscach. Szczególnie razi sytuacja, że część pasażerów: wsiada
do środków komunikacji autobusowej i kolejowej bez założonych maseczek, przebywa
w nich bez maseczek lub złożonych tylko pro forma na brodzie, rozmawia mając
niezasłonięte usta i nos, zdejmuje maski przed wysiadaniem. Zdumiewa fakt,
że środkach komunikacji publicznej nie nadawane są komunikaty o konieczności
stosowania odpowiednich zachowań. W autobusach i pociągach mamy: zamkniętą
przestrzeń, czas przebywania zazwyczaj od kilkunastu minut do kilku godzin, duże
zagęszczenie osób, dynamiczna wewnętrzna cyrkulacja wydychanego i wdychanego
powietrza. W tej sytuacji w autobusach i wagonach potencjalne stężenie
koronawirusów a tym samym prawdopodobieństwo zakażenia jest bardzo wysokie.
Występuje brak bieżącej dezynfekcji klamek, uchwytów, przycisków w miejscach
publicznych . Dystans społeczny nie jest zachowywany w sklepach, na przyjęciach itp.
itd. Ustalenie liczby osób na weselach do 150 oznacza brak zdolności przewidywania,
a to dyskwalifikuje władzę, która musi być na każdym szczeblu zarządzania
profesjonalna. Obecne w wielu przypadkach jest ona niekompetentna za sprawą
nomenklatury partyjnej. Zachodzi pytanie, czy jest to głupota, terroryzm, celowe
działania by doprowadzać ludzi do choroby spowodowanej przez koronawirus?
Choroba ta, zwłaszcza u ludzi starych i schorowanych prowadzi do dodatkowego
cierpienia, a nawet śmierci. Możliwości służby zdrowia są zbyt małe, a szybka
poprawa tego stanu poprzez różnorodne negatywne uwarunkowania jest mało
prawdopodobna. Większość społeczeństwa jest świadoma zagrożeń i walczy z nimi na
miarę swoich możliwości nosząc maski, utrzymując dystans społeczny oraz higienę
osobistą. Niestety jest zbyt duży procent ludności o antyspołecznych zachowaniach
wspomaganych przez brak optymalnych działań władzy, co czyni walkę z pandemią
zbyt mało efektywną. Odchodzenie od postaw obywatelskich będzie się w Polsce
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nasilać, bo rola narodu jako suwerena zmniejsza się. Społeczeństwo jest coraz bardziej
steroryzowane przez wszechobecną nienawiść i agresję bezkarnych osobników. Maleje
zaangażowanie społeczne w postaci reagowania na niewłaściwe zachowanie ludzi.
Zręby społeczeństwa bizantyjskiego zostały już stworzone, a proces odchodzenia od
społeczeństwa obywatelskiego nasila się w miarę rozwoju skompromitowanego
„centralizmu demokratycznego. Płatni patrioci, zaklinanie rzeczywistości, tromtadracja
to za mało by zapewnić stały rozwój Ojczyzny. Pomyślność Polski związana jest ze
wzrostem stopnia aktywizacji zawodowej rodaków, eliminacji wszechobecnej
biurokracji i obniżki kosztów utrzymania państwa; dobrze zorganizowanej, wydajnej
i społecznie potrzebnej produkcji. Najważniejsze przykazanie mówi: miłuj bliźniego ...
W Polsce na przestrzeni wieków, ze szczególnym nasileniem zjawiska w ostatnich
dziesięcioleciach cechą charakterystyczną każdej władzy jest, że: usta ma skore do
mówienia, ale czyny całkiem inne ….!
Mądre i patriotyczne działania władzy w dobie pandemii koronawirusa są niezbędnie
potrzebne od natychmiast.
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