Drzewica, 25 marca 2020 roku

BURMISTRZ DRZEWICY

KOMUNIKAT
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DRZEWICA
Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę
o nazwie COVID-19 oraz decyzjami podjętymi przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
informuję, że:
−

do dnia 10 kwietnia 2020 roku utrzymuję czasowe zawieszenie działalności placówek
wsparcia dziennego, tj. Dziennego Domu Senior+ w Drzewicy oraz Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Drzewicy, przy czym pracownicy tych placówek będą w tym czasie
zapewniali pomoc w formie teleopieki,

−

do odwołania utrzymuję czasowe zawieszenie działalności obiektów kulturalnych Gminy
Drzewica, tj. Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drzewicy oraz świetlic wiejskich,

−

do odwołania utrzymuję czasowe zamknięcie kompleksu boisk sportowych Orlik
w Drzewicy, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz wszystkich innych punktów,
które sprzyjają gromadzeniu się Mieszkańców na terenie Gminy Drzewica,

−

do odwołania utrzymuję czasowe wstrzymanie handlu na targowisku w Drzewicy,

−

do odwołania utrzymuję zamknięcie kasy w Urzędzie Miejskim w Drzewicy, przy czym
zobowiązania wobec Gminy można uregulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub przelewem tradycyjnym za pośrednictwem operatora pocztowego lub
banku,

−

do odwołania utrzymuję zawieszenie bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie
Miejskim w Drzewicy, przy czym pisma można składać w wersji elektronicznej, tradycyjnie w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście
w zaklejonej kopercie w pojemniku umieszczonym na parterze budynku. W sprawach
pozostałych proszę o kontakt telefoniczny – tel. 48 375 60 91.

Jednocześnie zwracam się z prośbą, aby w tym okresie została zawieszona działalność klubów sportowych, stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych w zakresie treningów grupowych, spotkań
oraz wydarzeń z udziałem większej ilości mieszkańców.
Burmistrz Drzewicy
(-) Janusz Reszelewski
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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania
danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88].

