Dne 26/03/2020
Milí přátelé a spoluobčané,
jak jste si již všichni pohotově stihli sdělit na sociálních sítích, ano, máme koronavirus.
Jsme dva a považujeme za nutné, podat Vám pár informací, které Vám doufám do budoucna
pomohou. Také z toho důvodu, že jsem se nikdy neschovával a vše řešil přímo a na rovinu, a
že již druhým dnem čelíme nepochopitelným a sprostým útokům jak přes telefon, tak i přes
sociální sítě.
Plyne z toho pro mě jedno velké ponaučení: nejhorší na nemoci Covid 19 je veřejné lynčování.
K celé situaci od začátku přistupujeme velice zodpovědně. Byl jsem jeden z prvních, který za
posměšků okolí nosil respirátor, již v polovině ledna zavřel vlastní firmu a nikde od té doby
pracovně nebyl. Nechť zpytují svědomí ti, kteří se ještě dnes vracejí ze zahraničí, případně ti,
kteří symptomy nemoci mají a raději vše zamlčí, aby náhodou neupadli v nemilost svých
bdělých spoluobčanů.
Ale k tomu důležitému.
Od prvního dne, kdy byl první z nás infekční až dodnes jsme v karanténě a nemáme s nikým
žádný vnější kontakt. Včas jsme nahlásili na Krajskou hygienickou stanici všechny osoby, které
s námi přišly v rizikovém období do styku, a s odbornými lékaři přesně určili, kdo to má být.
Všechny tyto osoby byly již testovány s negativním výsledkem, včetně našich dětí, bohužel ne
u našich rodičů, žijících s námi v jedné domácnosti. Děti tím prošly bravurně, okamžitě si
vytvořily vlastní imunitu a neonemocněly. Nikomu tedy již žádné riziko z naší strany nehrozí,
a to bych zde rád zdůraznil.
K nemoci jsme pravděpodobně přišli v oblasti, kde žádný virus tehdy nebyl hlášen, mohlo se
volně cestovat a ani nebyla vyhlášena žádná opatření. Podotýkám, že to nebyla ani dovolená,
ani pracovní cesta. Nejdříve onemocněla moje žena a týden nato já. Průběh nemoci byl velice
mírný, teplota 37,50C, příznaky jako při chřipce. Z vlastní iniciativy jsme se nechali otestovat.
K provedení testu nás ale dovedl jeden příznak, na který bych rád všechny upozornil a který
tehdy nebyl vůbec znám. Byla to úplná ztráta čichu. Nyní zůstáváme v karanténě, čich se nám
vrátil, jsme bez teplot, bez příznaků a čekáme na uschopnění.
Je spousta lidí, kteří si nemoc nepřipouštějí, už pro její slabé příznaky, proto vyzývám všechny
– mluvte otevřeně o svých příznacích, přiznejte je, nebojte se nechat otestovat a buďte tak
ohleduplní ke svému okolí, tak, jak jsme to udělali my. Chovejte se k sobě slušně a jednejte
adekvátně situaci a nešiřte paniku, poplašné a nepravdivé zprávy. Jedině tím se navzájem
podpoříte a nebudete si navzájem ubližovat.
Mrzí mě, že jsem nucen se takto obhajovat a nikomu nepřeji pocity, které zažívám při psaní
tohoto vyjádření, ale hlavně ve starostech o své rodiče. Díky panu starostovi, že mi umožnil
rozeslání tohoto prohlášení.
Díky za podporu všem, kteří nám ji poskytli, a až budeme zdraví, a tedy imunní, rádi Vám všem
nabídneme na oplátku jakoukoliv pomoc. Přeji hodně zdraví a pevné nervy!
Pavel Koudelka

