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Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia bezpo?redniej
obs?ugi Klientów
? Komunikat w sprawie czasowego zawieszenia bezpo?redniej obs?ugi Klientów w Urz?dzie
Miejskim w Jaworze.
?Z uwagi na konieczno?? zapobiegania rozprzestrzenianiu si? koronawirusa COVID-19,
zarz?dzeniem burmistrza Jawora od dnia 16 marca 2020 roku do odwo?ania zostaje zawieszona
bezpo?rednia obs?uga mieszka?cow w Urz?dzie Miejskim (tak?e Biuro Obs?ugi Klienta).
? Urz?d Miejski, burmistrz, sztab kryzysowy realizuj? swoje zadania w sposób ci?g?y i
nieprzerwany.
? W najbli?szy poniedzia?ek urz?dnicy przychodz? do pracy. Nadal pracujemy dla mieszka?ców.
?Zawieszamy form? kontaktów bezpo?rednich.
? Do budynku Urz?du Miejskiego b?d? wpuszczani tylko pracownicy. Interesanci b?d? przyjmowani
jedynie w wybranych przypadkach, po wcze?niejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny
wizyty.
? Powsta?a infolinia ogólna UM:
??76 870 24 89
??76 870 22 09
? Nowe infolinie powinny wskazywa? mieszka?com sposoby za?atwienia poszczególnych spraw
bez przychodzenia do urz?du.
? W sprawach nag?ych tj. akty zgonu prosimy o wcze?niejszy kontakt telefoniczny – Urz?d Stanu
Cywilnego tel. 76 870 20 21 wew. 245 i 246.
? ? Wszelkich p?atno?ci nale?y dokonywa? elektronicznie, przekazem pocztowym lub w banku.
?Kasa b?dzie nieczynna.
? Zach?camy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Wnioski mo?na sk?ada? drog? pocztow? lub
mailow? a cz??? z nich przez platform? ePUAP.
? adres skrytki e-PUAP: /Jawor/skrytka
? um@jawor.pl
?Spis telefonow wewn?trznych:
https://jawor.bip.net.pl/?c=780
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?Biuro Obs?ugi Klienta jest zamkni?te?
Prosimy o zrozumienie, rozwag? i stosowanie si? do zalece? G?ównego Inspektora Sanitarnego
oraz Ministerstwa Zdrowia.
?Prosimy zapozna? si? z najnowszymi Rozporz?dzeniami Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw
Wewn?trznych i Administracji:
? ROZPORZ?DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN?TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca
2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczaj?cych granic?
pa?stwow? stanowi?c? granic? wewn?trzn?
http://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozporza?dzenie-Ministra-Spraw-Wewne?trznych-iAdministracji-z-dnia-13-mar....pdf-kopia.pdf
? ROZPORZ?DZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie og?oszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagro?enia epidemicznego
http://jawor.pl/wp-content/uploads/2020/03/Rozporza?dzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-13-marca-20
20-r.-w-sprawie-og?oszenia-na-obszarze-Rzeczypospolitej-Polskiej-stanu-zagroz?eniaepidemicznego.pdf
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