KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO
z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Mieszkańcy Działdowa - Interesanci
Z przykrością zawiadamiam, że z uwagi na coraz większe powtórne realne zagrożenie epidemiczne w mieście
Działdowo, zdecydowałem, że po uwzględnieniu specyfiki załatwianych spraw, z dniem dzisiejszym (17 sierpnia 2020 r.),
Urząd Miasta Działdowo, w dniach i godzinach jego pracy (bez zmian):


mający swoją główną siedzibę przy ul. Zamkowej 12 będzie zamknięty dla interesantów (drzwi wejściowe
do budynku), w znaczeniu, że z ograniczoną możliwością dostępu do stanowisk pracy:
- każdy (np. interesant, radny) kto chce wejść do budynku winien skorzystać z dzwonka lub domofonu (po obu
stronach drzwi wejściowych), posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta, korzystać ze schodów zamiast windy
(nie dotyczy osób starszych i niepełnosprawnych);
- po wejściu do budynku Urzędu: dokonać dezynfekcji rąk (dozownik z płynem dezynfekcyjnym przy wejściu),
zachować dystans społeczny, kolejne kroki dobrze jest skierować do Biura Obsługi Klienta (BOK, pok. nr 1) –
podpowie, wskaże gdzie się udać z daną sprawą;
- po wyjaśnieniu powodu zamiaru wejścia do budynku Urzędu i uzyskaniu zgody na takie wejście możliwa jest
realizacja celu wizyty;



mający swoją siedzibę przy pl. Mickiewicza 43 (ratusz miejski: USC, Wydział Spraw Obywatelskich) będzie
nadal załatwiał wszystkie sprawy właściwe dla tej lokalizacji (USC: zgony, małżeństwa, urodzenia; WSO:
zameldowania/wymeldowania, dowody osobiste) z ograniczoną możliwością dostępu do danego stanowiska pracy
na rzecz jednego wydzielonego i dostępnego na korytarzu budynku (wejście główne – od strony fontanny);



w obu w/wym. lokalizacjach nadal możliwe jest pozostawienie dokumentu (sprawy) w zewnętrznej skrzynce
podawczej bez potrzeby wchodzenia do budynków Urzędu;



nadal zachęcamy do załatwiania spraw w formie elektronicznej (za pośrednictwem e-PUAP);



wchodząc do Urzędu można spodziewać się:
- próśb o stosowanie się do obowiązujących wymogów w przestrzeni publicznej i wymienionych w niniejszym
komunikacie;
- wskazania miejsc oczekiwania w kolejce w przypadku ponad miarowej liczby interesantów (klientów) w danym
czasie;
- dodatkowych, w znaczeniu wydzielonych z powierzchni biurowej, stanowisk pracy załatwiających sprawy, tuż
przy wejściu do budynku;
Osoby nie respektujące powyższych zaleceń nie będą wpuszczone na teren Urzędu!

Ponadto: informuje się, że poczynając od daty niniejszego komunikatu do odwołania, kasą UM Działdowo, umożliwiającą
dokonywanie wpłat (podatki, opłaty, mandaty) jest kasa usytuowana w budynku

UM Działdowo (ratusz miejski),

pl. Mickiewicza 43, parter, wejście od strony placu parkingowego.

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

