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SZERETETTEL  ÉS  KÖNNYEN  ÉRTHETŐEN KEDVES  TAGTÁRSAINKNAK
♥ ♥ ♥  ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Kedves  Tagtársunk!

Szomorú hírrel kezdem,
meghalt  Nyikes Irénke 
kedves tagtársunk.
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjék békében!

♥ A koronavírus harmadik hulláma
továbbra is erősödik.
A brit vírusmutáns jobban fertőz.
Súlyosabb betegséget okoz.
A mutáns változatot jelent.
Egyre többen betegednek meg. 
Sok fiatal is megbetegszik.
Sokan kerülnek kórházba.

♥ A betegségnek  új tünetek is vannak.
Ezek a hallásvesztés,
fülzúgás, szédülés.
A szakemberek azt kérik, hogy 
szigorúan tartsuk be a
járványügyi  szabályokat.
Ezekről már többször írtunk.

♥ A járvány megállítására 
a védőoltás a legjobb.
A februári hírlevélben is írtam erről.
Aki még nem regisztrált oltásra,
az itt tud jelentkezni:
www.vakcinainfo.gov.hu
A háziorvossal telefonon
vegye fel a  kapcsolatot.
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♥ Márciusban több fontos Világnap 
is volt.  A  Nemzetközi Nőnapon 
köszöntik a nőket az egész világon.
A Down szindrómások Világnapja, a
 Víz Világnapja, a TBC elleni 
küzdelem Világnapja is márciusban volt. 
A járvány miatt nem lehetett nagy
ünnepségeket  tartani. 
 

♥ Tavasz van, visszatérnek a
költöző madarak. Óvjuk őket!
Tilos a fecskefészket leverni.
Büntetés jár érte!

♥ A járvány miatt egyelőre
nem tudunk rendezvényeket szervezni.

♥ Az Önálló  Életviteli Centrumunk
 márciusban  is  jól   végezte munkáját.
Köszönetünk a vezetésnek.

♥ Ügyfélfogadásunk az irodánkban 
szünetel a járvány miatt. A  06-30/3477-963-as 
telefonszámon,  az efoeszbaz@gmail.com   
 e-mail címen elérhetőek vagyunk.
Postán is lehet küldeni levelet  a
3501 Miskolc, Pf. 428 címre.

Közeledik a HÚSVÉT, mindenkinek boldog ünnepet kívánunk!

Miskolc,  2021. március
Dr.Szabó Mária
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 az egyesület elnöke
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