Gmina Jawor
www.jawor.pl
http://jawor.pl

Nie chcesz sta? w kolejce? Umów si? przez telefon. Nowo??
w ZUS.
?eby nie sta? w kolejce - wystarczy zadzwoni? do ZUS i telefonicznie umówi? si? na wizyt?.
Spotkanie z ekspertem Zak?adu mo?na zarezerwowa? w dogodnym dla siebie terminie oraz
o wybranej godzinie. Klienci, którzy chc? w ZUS za?atwi? swojej indywidualne sprawy a nie
chc? przychodzi? osobi?cie - mog? korzysta? z wizyt przez wideo.
- Rezerwacja wizyty w ZUS przez telefon to absolutna nowo?? gdy? dotychczas by?o to mo?liwe
tylko dla tych klientów, którzy mieli swoje konto na platformie internetowej ZUS. Teraz mo?na do
nas po prostu zadzwoni? i umówi? si? na spotkanie. W ten sposób wizyt? zarezerwuje ka?dy mówi Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Numery telefonów, pod którymi mo?na rezerwowa? wizyty w ZUS na Dolnym ?l?sku:
Legnica 76 876 40 16
Wa?brzych 74 64 97 111
Wroc?aw 71 3 606 157
Podczas rozmowy trzeba poda? swoje dane – imi?, nazwisko, PESEL lub seri? i numer dokumentu
to?samo?ci oraz numer telefonu komórkowego. Dodatkowo nale?y te? poda? placówk?, w której
ma si? odby? wizyta, spraw?, jak? chce si? omówi? z ekspertem ZUS,
- Trzeba tak?e ustali? konkretny dzie? i godzin? wizyty. Klient dostanie na podany podczas
rozmowy numer telefonu wiadomo?? SMS z terminem oraz numerem rezerwacji wizyty. Zawiera
on 10 cyfr, które nale?y wpisa? na ekranie urz?dzenia do wydawania numerków w placówce ZUS
– wyja?nia Kowalska - Matis.
Rzeczniczka zastrzega, ?e na wizyt? mo?e umówi? si? maksymalnie sze?? dni przed jej terminem.
Nowe rozwi?zanie zwi?ksza bezpiecze?stwo i komfort klientów eliminuj?c konieczno?? czekania w
kolejce. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji epidemicznej.
- Klienci musza jednak pami?ta?, ?e osobiste wizyty w ZUS odbywaj? si? przy bezwzgl?dnym
przestrzeganiu zasad re?imu sanitarnego, czyli zachowywaniu bezpiecznego odst?pu od innych
osób, zakryciu maseczk? usta i nosa oraz dezynfekcji r?k przed wej?ciem na sal? – zastrzega
rzeczniczka.
Nie ka?da sprawa wymaga osobistej wizyty w Zak?adzie. Wi?kszo?? z nich mo?na za?atwi? z
ekspertem ZUS podczas wideo - wizyty. Nie trzeba wychodzi? z domu. Wystarczy wcze?niej na
stronie www.zus.pl umówi? e-wizyt?. Aby by?o to mo?liwe wystarczy komputer z kamer? lub
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smartfon oraz dokument potwierdzaj?cy to?samo??.
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