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Zlatka Babšek, glavna urednica
Za nami je skoraj leto dni s koronavirusom. V tam času so bile naše aktivnosti v združenju
močno okrnjene. Upam, da sedaj prihaja čas, ko se bo življenje vsaj delno vrnilo v stare
tirnice.
Verjamem, da je bilo vsem nam v tej situaciji tudi težko. Dolgo, predolgo nam situacija ni
dopuščala druženj z ostalimi, razen člani družine. Res pa je, da je bil to idealen čas za
pogovor s samim seboj, o sebi in vsem, kar nas spodbuja, veseli, pa tudi o tem, kar nas
bremeni in teži. Vendar smo ljudje socialna bitja, radi se družimo s prijatelji, znanci in
ostalimi ljudmi, zato smo to zelo pogrešali. Tudi mi kapniki smo pogrešali druženje med
svojimi sotrpini. Vemo, da nas ostali zdravi ljudje skušajo razumeti, vendar ima druženje s
sebi enakimi še kako velik pomen in privilegij.
Omejitve se sedaj končno zmeraj bolj sproščajo in upam, da gremo sedaj lahko novim
dogodivščinam naproti. S sproščanjem omejitev smo ugotovili, kako malo je potrebno, da
smo bolj zadovoljni, dobre volje in polni veselja. Sedaj je ponovno dovoljeno druženje, torej
se bomo kapniki končno zopet videli, malo pokramljali in morda odpeljali na kakšen izlet. S
koronavirusom nam je bilo vse to odvzeto in vsi si tega močno želimo nazaj.
Prav tako prihaja poletje, verjetno bo večina nas po tako dolgem zaprtju odšla tudi kam na
počitnice in se končno malo sprostila. Vse to novo stanje lahko v polnosti izkoristimo. Zato
začnimo zopet z druženjem, pokličimo drug drugega in se dogovorimo o snidenju. To nas bo
povrnilo v stare tirnice, ki smo jih izgubili zaradi koronavirusa.
Vendar ostaja še ena težava, to je cepljenje. Za povrnitev v te naše dobre stare smeri življenja
je zaželeno cepljenje proti koronavirusu.
Jaz osebno sem se cepila takoj, ko je bilo to mogoče. Cepljena sem bila le z enim odmerkom
cepiva AstraZeneca. Moti pa me, da je pri tem cepivu tako velik presledek med prvim in
drugim odmerkom, saj tako še nisem popolnoma zaščitena. Pravijo, da nas že prvi odmerek
zaščiti 70%, zato se počutim že bolj varna. Želela sem vam povedati, koliko možnosti se nam
bo ponovno odprlo s cepljenjem.
Zaradi tega sem že bolj pogumna, zato sem povabila člane skupine Kopriva na srečanje.
Nekaj se nas je tako že videlo. Vsi smo bili zelo veseli, da smo zopet skupaj. A jaz žal ne
morem iz svoje kože in zelo hitro sem začela preverjati, kdo je že cepljen. Dva izmed nas sta
imela datum naslednji dan, ostali pa smo bili vsi že cepljeni. Nekaj nas je bilo cepljenih s
prvim odmerkom AstraZenece.
Želim vam povedati, da smo se, ker smo bili cepljeni, počutili veliko bolj varne, čeprav še ne
popolnoma sproščene in še vedno z upoštevanjem veljavnih ukrepov.
Zato mislim, da je zaželeno oziroma potrebno cepljenje nas vseh, razen tistih, ki jim
zdravstveno stanje tega ne dovoljuje. Menim, da se bodo lahko s cepljenjem vseh nas naša
druženja razširila na večje število ljudi. Povrnile se nam bodo možnosti večjih druženj, tudi
vseslovenskega izleta, ki ga žal lansko leto ni bilo. S cepljenjem bodo omejitve počasi izginile
in naše staro življenje nam bo povrnjeno. To je moje osebno mnenje, a glede na število že
cepljenih kapnikov nisem samo jaz takega mišljenja.
Vse vas z velikim veseljem pozdravljam in komaj čakam na snidenje z vami v čim večjem
številu.

