Samorząd Powiatu Sejneńskiego
Samorząd Powiatu Sejneńs kieg o

Strona główna

INFORMACJA
STAROSTY SEJNEŃSKIEGO
z dnia 01 czerwca 2020 r.

Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii
wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, z dniem 1 czerwca
2020 r. (poniedziałek) wprowadzam do odwołania nowe zasady obsługi petentów w Starostwie Powiatowym w Sejnach z
jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych:
osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, apaszką, szalikiem itp.),
dezynfekcji rąk środkiem odkażającym,
bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba
interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1
osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi
interesantów,
pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania bezpośredniej obsługi interesantów zobowiązani są do noszenia
maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
należy zachować dystans pomiędzy pracownikiem urzędu a petentem na min. 1,5 m.
celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz uniknięcia kolejek i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na
miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Urzędzie.

Starosta Sejneński
Maciej Tomasz Plesiewicz

Samorząd Powiatu Sejneńskieg o
Rodzaj

Powiat Ziemski

Powiat

Sejneński

Województwo

Podlaskie

Miejscowość

Sejny

Kontakt

tel. (087)516 20 66, (087) 517 33 02, (087) 5173910
fax. (087) 5162013

wykaz bezpośrednich numerów telefonów do wydziałów w
Starostwie
e-mail: biuro@powiat.sejny.pl ; starosta@powiat.sejny.pl

www.powiat.sejny.pl
Adres

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny

Adres
Rodzaj
Godziny urzędowania

ul. 1 Maja 1, 16-500 Sejny
Powiat Ziemski
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

Starosta Sejneński

Maciej Tomasz Plesiewicz

Wicestarosta Sejneński

Antoni Baudzis

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Sekretarz

Marek Eugeniusz Ślusarz

Skarbnik

Dorota Bykowska

NIP

844-213-96-38

REGON

790671047

nr konta bankowego
Starostwa

Bank Spółdzielczy w Sejnach, 91 9354 0007 0000 0000 2235 0039

ESP na Cyfrowym Urzędzie

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10075

ESP na platformie e-PUAP
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