Komunikat z dnia 30.10.2020, godz. 18.00
Komunikat Burmistrza z dnia 30 października 2020 r. godz. 18:00
30 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas spotkania zostały
omówione zagadnienia związane z aktualną sytuacją epidemiczną.
Wszystkich Świętych
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Premier ogłosił, że w dniach od 31 października do 2 listopada
cmentarze będą zamknięte. W związku z tą decyzją rządu, tymczasowa organizacja ruchu w rejonie ul.
Spokojnej w Mosinie nie będzie wprowadzona.
Sytuacja w Urzędzie Miejskim w Mosinie
Informuję, że na terenie Urzędu Miejskiego w Mosinie wystąpiły dwa przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Zakażeni pracownicy (nie mieli kontaktu z Interesantami Urzędu) przebywają w izolacji domowej. Osoby, które
miały bezpośredni kontakt z zakażonymi – w tym także Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch oraz jego
Zastępca Adam Ejchorst odbywają samoizolację, która potrwa do 4 listopada 2020 r. Od poniedziałku 2
listopada br. praca Urzędu Miejskiego w Mosinie będzie odbywała się w dotychczasowym trybie, a kolejne
decyzje o pracy zdalnej pracowników zostaną podjęte na początku listopada.
Ćwiczenia wojskowe
Od 31 października do 1 listopada br. na terenie Gminy Mosina (w hali sportowej przy ul. Szkolnej w Mosinie
oraz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego) odbędą się zajęcia teoretyczne i praktyczne 124. Kompanii
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Transport gminny
Transport gminny funkcjonuje zgodnie z zasadami czerwonej strefy. Autobusy funkcjonują z ograniczoną liczbą
miejsc. Cały tabor jest codziennie poddawany dezynfekcji.
Informacje
Przypominam, że wszelkie informacje dotyczące dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej na terenie
Gminy Mosina są publikowane na stronie mosina.pl w zakładce „Koronawirus – komunikaty” (zakładka znajduje
się w lewym, górnym rogu strony). Znajdziecie tam Państwo dane statystyczne dotyczące zakażeń, ilości osób
poddanych kwarantannie, informacje o funkcjonowaniu szkół, przedszkoli, jednostek organizacyjnych Gminy, a
także szereg dodatkowych informacji.
O wszelkich zmianach wynikających z ustaleń rządowych będziemy informować na bieżąco. Drodzy Mieszkańcy,
pamiętajcie o zachowywaniu dystansu społecznego, dezynfekcji oraz zasłanianiu ust i nosa. Pomagajmy tym,
którzy potrzebują wsparcia i dbajmy o siebie wzajemnie.
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

