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Koronabirusak gizarte osoa kolpatu du egunotan, eta Legorretara ere iritsi da haren arrasto beltzena: 
herritar bat hil da COVID-19 gaitzarekin. Adierazpen honen bidez, Legorretako Udalak dolumin 
sentitua agertu nahi die haren senideei eta adiskideei. Udalak, orobat, elkartasuna agertu nahi die 
koronabirusaren eragina jasaten ari diren herritar guztiei, eta gogorarazi nahi die udalaren baliabide 
guztiak dauzkatela eskura. Momentu honetan, koronabirusari aurre egitea da udal honen lehentasuna, 
eta gaixotasunaren eragina jasaten ari diren herritar guztiei ahalik eta laguntza handiena ematea.

Gutun honen bidez, Legorretako Udalak esker ona erakutsi nahi die modu batera edo bestera 
herritarren zaintzan parte hartzen ari diren guztiei: erosketak eramateko eta adinekoei deiak egiteko 
boluntario taldeetan ari direnei; senideez eta auzokoez arduratzen ari direnei; birusa ez zabaltzeko 
ahalegin osoa egiten ari diren establezimenduei; maskarillak egiten ari diren jostunei; etxeko itxialdia 
ipuinen, bertsoen eta kantuen bidez arintzen ari direnei; eta, finean, koronabirusaren aurkako neurriak 
hartzen ari diren herritar guztiei. Auzolan eta herrigintza lezioa izaten ari dira egun hauek Legorretan.

Esker berezia, osasun zerbitzuetan lanean ari diren herritar guztiei: bereziki haientzat ari dira egun 
gogorrak izaten, baina senti dezatela herritar guztion gertutasuna eta esker ona.

Koronabirusak herritarrei ekarritako kaltea arintzeko neurriak hartzen ari da udala. Batetik, atzeratu 
egin du zergen eta tasen kobrantza. Bestetik, dirulaguntza lerro bat zabaldu du haurrak, adinekoak eta 
menpekoak zaintzeko: koronabirusaren ondorioz lan baimena eskatu behar izan dutenek edo zaintzaile 
bat kontratatu behar izan dutenek eska dezakete dirulaguntza hori. Udalaren webgunean dago 
informazioa, edo telefonoz deituta jaso daiteke.

Udalaren lehentasuna koronabirusa izanik, eta osasun larrialdia ikusita, oraingoz eten egin da aurtengo 
Azintzioetako antolaketa prozesua. Aste batzuen buruan, egoeraren bilakaera zein den ikusi eta gero, 
erabakiko da aurtengo jaiekin zer egin. Osasuna lehenestea izango da irizpidea.

Osasun neurriak hartzen ari da udala egunez egun: osasun arduradunek agindu orduko itxi ziren udal 
eraikinak eta eremu publikoak, eta kaleak aldian-aldian desinfektatzen dituzte udal langileek. Osasun 
publikoa bermatzearekin batera, beste ardura bat ere badu udalak: herritar kalteberenak babestea. 
Horretarako, hainbat neurri jarri ditu martxan: ikasle guztiei eskolako lanak egiteko Internet konexioa 
ziurtatzea, elikagai bankuko erabiltzaileei janaria banatzea eta umeak beren kargu dituzten familiei 
elikadura bermatzeko larrialdiko dirulaguntza ematea, besteak beste.

Osasuna babestearekin batera, zaintza da krisi honetan zaindu beharrekoa, eta bereziki gogoan izan 
behar dira haurrak eta adinekoak. Edadekoei dagokienez, martxan dago bakarrik daudenei elikagaiak 
eramateko eta deiak egiteko boluntario sarea, eta zaintzaileentzako telefono bidezko laguntza ere bai. 
Haurrak ere ari dira itxialdia bereziki jasaten: gurasoentzako aholkularitza psikologikoko zerbitzua 
prestatu du udalak.

Hartu osasun neurriak. Zaindu elkar. Auzolanean gaindituko dugu hau.

Alkatea
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