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Szanowni Mieszkańcy
"Uwaga!", "Najnowsze wiadomości", "Z ostatniej chwili" - wszelkie media huczą od tak zaczynających się „newsów”. I niestety, również
wielu "fake newsów” czyli nieprawdziwych informacji. W rezultacie takie „fake newsy" wprowadzają zamęt, stan niepewności, czy wręcz
panikę.
Na stronie internetowej Urzędu oraz w mediach społecznościowych zamieszczamy na bieżąco tylko sprawdzone informacje
bezpośrednio dotyczące mieszkańców naszego miasta.
Zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu szkół, przedszkoli, obiektów kultury i sportu oraz urzędów i kościołów.
Wprowadzono również ograniczenia w podróżowaniu za granicę i funkcjonowaniu galerii handlowych i restauracji.
Przede wszystkim potrzebny jest zdrowy rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. Bardzo proszę o ograniczenie do niezbędnego
minimum przebywania wśród innych ludzi oraz przypilnowanie dzieci i młodzieży. Nasi dzielnicowi będą zwracać szczególną uwagę na
przebywające bez opieki dzieci, czy spotykającą się młodzież.
Parafia Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim oraz OSP Żyglinek organizują wolontariat w celu pomocy osobom starszym
i chorym w zrobieniu zakupów.
Proszę Państwa o zrozumienie, przestrzeganie zasad i życzę nam wszystkim jak najszybszego powrotu do normalności.
Burmistrz Miasta
Michał Skrzydło
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Urząd Miejski w Miasteczku, MOPS i hala sportowa zamknięte dla interesantów
Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie zarządza
zamknięcie dla interesantów Urzędu Miejskiego od 13. marca 2020 r. do odwołania.
W pilnych sprawach (np. USC) będzie możliwość obsługi po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Kontakt:
- Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, tel. 32 393 80 00, sekretariat@miasteczko-slaskie.pl.
- Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, tel. 32 393 80 36, bogdan.tomaszowski@miasteczko-slaskie.pl.
- Burmistrz Miasta, tel. 505 636 767, burmistrz@miasteczko-slaskie.pl.
Kasa w MOPS będzie zamknięta, świadczenia będą przekazywane na konto bankowe lub przekazem pocztowym.
Hala sportowa, siłownia, orlik oraz boisko wielofunkcyjne również zostają zamknięte. Nie są przyjmowane na razie żadne rezerwacje.

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim zamknięta dla czytelników
Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo oraz na podstawie decyzji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego biblioteki publiczne zostają zamknięte dla czytelników od 12 marca.
O ponownym otwarciu naszej biblioteki poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.
Przypominamy

o

trwającym

konkursie

literackim

zatytułowanym:

POSŁUCHAJ

MOJEJ

OPOWIEŚCI O MIASTECZKU ŚLĄSKIM.
Szczegóły na stronie www.biblioteka-miasteczkoslaskie.pl oraz na profilu fb.

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zamknięty dla mieszkańców
Informujemy że wszystkie zajęcia oraz imprezy organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w
Miasteczku Śląskim od 12 marca 2020 są zawieszone do odwołania.
Nie odbędą się lub zostaną przeniesione na inny termin wszystkie koncerty, imprezy, spotkania,
warsztaty oraz zajęcia odbywające się zarówno w siedzibie MOK-u w Miasteczku Śląskim, w Filii
MOK-u w Żyglinie, jak również organizowane przez MOK na terenie gminy.
O każdej kolejnej zmianie będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym. W razie
szczegółowych pytań Pracownicy są także do Państwa dyspozycji w biurze MOK-u (pon.-pt. 7.00-15.00): 32 288 88 70, 604 200 739,
administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl. Apelujemy o załatwianie możliwie dużej ilości spraw online.

OSP Żyglinek organizuje pomoc dla mieszkańców
W związku z panującą epidemią koronawirusa w Polsce chcielibyśmy poinformować Was,
że my, druhny i druhowie OSP Żyglinek, jesteśmy gotowi na udzielenie niezbędnej
pomocy!

Zobowiązujemy się na dostarczanie zakupów do domów osobom starszym, samotnym
i schorowanym. Osoby potrzebujące pomocy prosimy o kontakt na podane niżej
numery, jednocześnie prosząc tylko o poważne zgłoszenia.
Wszystkie
sprawy
organizacyjne
pozostają
do
ustalenia
telefonicznie.
Prosimy również o przekazanie informacji dalej, gdyż nie każdy ma możliwość
odwiedzić nasz profil na Facebooku.
Numery kontaktowe: 511494812

503022119
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Stacja Caritas w Miasteczku Śląskim świadczy usługi pielęgniarsko-pielęgnacyjne dla stałych
pacjentów. Informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 307 38 14 oraz 502 457 799.

Centrum Medyczne Eko-Prof-Med
w Miasteczku Śląskim
Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego Pracownia
Fizjoterapii oraz Gabinet Stomatologiczny nieczynny. Zgodnie z
zaleceniami NFZ ograniczamy do minimum (tylko pilne przypadki) lub
zawieszamy pracę poradni specjalistycznych. O powstałych zmianach
zapisani Pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie lub za
pośrednictwem SMS.
* Do odwołania nieczynny będzie Punkt Poboru Materiałów do Badań.
Dyżurny pracownik Laboratorium będzie pobierać krew i przyjmować
materiał do badań na podstawie skierowań lekarskich wyłącznie z dopiskiem “CITO” lub u kobiet ciężarnych. Dla bezpieczeństwa w
poczekalni przy Punkcie Poboru może oczekiwać tylko 1pacjent.
* Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego będziemy rejestrować pacjentów wyłącznie telefonicznie
* Zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego, mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i personelu medycznego,
konsultacje odbywać się będą drogą telefoniczną. W przypadku, gdy lekarz pełniący dyżur telefoniczny uzna, że wizyta lekarska jest
niezbędna – wyznaczy godzinę, o której pacjent ma zgłosić się do lekarza.
* Numery telefonów do rejestracji porad telefonicznych (teleporad): 32 725 49 37, 32 288 88 82 .
Po telefonicznym zarejestrowaniu lekarz dyżurny będzie oddzwaniał do każdego Pacjenta i udzielał teleporady. Wypisze on e-receptę,
zwolnienie lekarskie lub skieruje w razie potrzeby na konsultację lekarską do lekarza w Poradni POZ.
* Zgodnie z wytycznymi Państwowego Inspektora Sanitarnego, bezpieczna odległość między Pacjentami oraz lekarzem a Pacjentem
wynosi 3 m. W poczekalni przed gabinetem lekarza może oczekiwać tylko 1 pacjent!
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Celem zabezpieczenia pracowników Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna
przed oddziaływaniem wirusów chorobowych przenoszonych drogą kropelkową, w tym
koronawirusa, od 12 marca 2020 roku wprowadzono w Spółce między innymi następujące

działania:
Działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:
- nałożono obowiązek zwiększenia częstotliwości mycia rąk,
- zakupiono i wydano pracownikom do stosowania: środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, rękawiczki jednorazowe, maseczki
jednorazowe, termometry do mierzenia temperatury na odległość,
- wprowadzono obowiązek informowania przez pracowników Spółki powracającymi z urlopów o miejscu pobytu i samopoczuciu. W
przypadku pobytu pracownika w miejscach o zwiększonej zachorowalności na koronawirusa zaleca się pracownikowi 14 dniową
kwarantannę.
Działania organizacyjne:
- ograniczono wejście na teren zakładu osób z zewnątrz oraz przemieszczanie się pracowników Spółki pomiędzy innych
działami/wydziałami na terenie zakładu,
- ograniczono kontakt pracowników Spółki z kierowcami dostarczającymi materiały wsadowe na teren zakładu poprzez wdrożenie
odpowiedniej procedury w tym zakresie,
- ograniczono ilość pracowników przebywających na terenie zakładu poprzez wykonywanie, na tych stanowiskach pracy gdzie to
możliwe, pracy zdalnej,
- wyznaczono miejsce na terenie zakładu, w którym będzie oczekiwał na pomoc pracownik, któremu symptomy zarażenia
koronawirusem ujawnią się podczas trwania zmiany roboczej.
Burmistrz Miasta odbył wcześniej zaplanowane spotkanie z firmą Remondis ws. podjęcia
działań o charakterze organizacyjnym mającym na celu wprowadzenie środków prewencyjnych
w zakresie ochrony zdrowia oraz realizacji usługi odbioru odpadów. Ustalono, że absolutnym
priorytetem jest wywóz odpadów komunalnych oraz określono sposób realizacji usługi odbioru
odpadów komunalnych na wypadek braków kadrowych. Ze strony UM wprowadzono czasowe
ograniczenie przyjmowania odpadów na PSZOK.
W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia koronawirusem Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach informuje, że zarówno nasza
załoga jak i eksploatowane przez nas urządzenia, są przygotowane do zapewnienia ciągłości
świadczenia usług dostaw wody i odbioru ścieków.
Z uzyskanych informacji oraz z komunikatów branżowych wynika, iż Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza
brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.
Z publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 3.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for
the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wynika, że wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące
jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację
związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces
dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych
dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.
Potwierdzamy, że woda dostarczana mieszkańcom Tarnowskich Gór spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania
Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - jest w pełni
bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.
Jednocześnie informujemy, że wdrożyliśmy w Przedsiębiorstwie Plan Utrzymania Działań na wypadek pandemii
koronawirusa. Ujęte są w nim między innymi działania związane:
- z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy personelu, w tym procedury postępowania w przypadku wystąpienia objawów
i podejrzenia infekcji u pracowników z objawami zakażenia
- zabezpieczeniem infrastruktury oraz stanów magazynowych w celu utrzymania ciągłości usług,
- uregulowaniem zasad w kontaktach z klientami, kontrahentami i dostawcami.

