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ZMIANY W FUNKCJONOWANIU GMINNYCH PLACÓWEK

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się
koronawirusa, od 12 do 25 marca br. zostało czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu
oświatowego. W tym czasie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie
będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Ponadto Wojewoda Śląski polecił także zamknięcie (zawieszenia działalności) od 12 do 25 marca br.
wszystkich żłobków i klubów malucha również tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, a także czasowe zawieszenie działalności w placówkach
wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach
seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.
W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa apelujemy do mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz
aby unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, ograniczyli wyjazdy i spotkania oraz przebywanie w miejscach
publicznych, a przede wszystkim przestrzegali zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z
przestrzeganiem zasad higieny, czystości i wietrzenia pomieszczeń w których się przebywa. Należy pamiętać o
częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej
odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Osoby starsze powinny poprosić bliskich o
pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i
pocztowych.
Od 12 marca br. do odwołania na terenie Miasta i Gminy Siewierz zamknięte są instytucje
użyteczności publicznej tzn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu oraz filie w
Brudzowicach, Żelisławicach, Wojkowicach Kościelnych, Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i
Turystyki w Siewierzu oraz wszystkie stadiony i obiekty rekreacyjno-sportowe, Centrum KulturalnoEdukacyjne w Brudzowicach, Świetlica Wiejska w Leśniakach, Centrum Kształcenia w Żelisławicach,
Izba Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, Zamek Biskupów Krakowskich - Książąt Siewierskich.
Zaleca się nie korzystanie z ogólnodostępnych placów zabaw i siłowni terenowych. Wszystkie
wydarzenia (imprezy i zajęcia), koncerty, występy, wykłady UTW, spotkania członków PZERiI oraz
innych organizacji pozarządowych zaplanowane w terminie do końca marca zostają przeniesione na
inny termin.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich
jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną pod nr. tel. 795-513-569 lub z zgłosić się bezpośrednio na oddział obserwacyjnozakaźny w szpitalu.
Dodatkowe informacje będziemy przekazywać Państwu na bieżąco.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19
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