
W obliczu powszechnie przyjętej akcji prewencyjnej, mają-
cej na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
wprowadza się w mieście Siemianowice Śląskie następują-
ce ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miasta i innych 
samorządowych placówek użyteczności publicznej, prosząc 
jednocześnie właścicieli obiektów prywatnych o przyjęcie 
z własnej inicjatywy analogicznych rozwiązań i ograniczeń.

EDUKACJA I OPIEKA DZIECIĘCA
W odniesieniu do informacji Ministra Edukacji Narodowej od 
dnia 12 do 25 marca br. odwołane zostają wszelkie zajęcia 
dydaktyczne prowadzone w przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach oświatowych (w tym MDK Jordan), zarówno pub-
licznych, jak i prywatnych. 
W odniesieniu do decyzji Wojewody Śląskiego, od 
12 marca  br. do odwołania, nieczynne będą wszystkie funk-
cjonujące w mieście żłobki i kluby malucha. 
 
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – 
OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW 
1. Obsługa mieszkańców w sprawach, w których wizyta bez-
pośrednia jest wymagana przepisami prawa, prowadzona 
będzie wyłącznie w Biurach Obsługi Mieszkańca na parterze 
budynków przy ulicach:
- Jana Pawła II 1, 
- Jana Pawła II 10, 
- Michałkowickiej 105.

2. Urząd Stanu Cywilnego przyjmować będzie wyłącznie oso-
by zameldowane w Siemianowicach Śląskich w sprawach 
rejestracji urodzeń i rejestracji zgonów.

3. Wstęp do budynków Urzędu będzie ograniczony ilościowo 
(do 5 osób jednocześnie), po weryfikacji temperatury (kon-
trola zdalna bez ingerencji).

4. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie  
telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Kasy Urzędu Miasta będą nieczynne. Płatności należy re-
gulować na rachunki bankowe Urzędu.
 
KULTURA
Decyzją Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, od dnia 
12 marca do odwołania zostaje zawieszona działalność kul-
turalna w mieście w zakresie wszystkich zajęć dydaktycz-
nych sekcji artystyczno-kulturalnych, organizacji spotkań 
i koncertów we wszystkich oddziałach Siemianowickiego 
Centrum Kultury i Muzeum Miejskiego. 
Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich, od 
dnia 12 marca do odwołania wstrzymuje wypożyczanie ksią-
żek, informując jednocześnie, że czytelnikom nie będą nali-
czane kary za nieterminowe zwroty przypadające na okres 
wstrzymania działalności.

Prezydent Miasta apeluje do właścicieli obiektów rozrywko-
wych i dyskotek o rezygnację z organizacji imprez i spot-
kań skupiających większą liczbę osób w pomieszczeniach 
zamkniętych.
 
POLITYKA SPOŁECZNA, POMOC SPOŁECZNA
Prezydent Miasta apeluje do wszelkich podmiotów realizują-
cych zadania gminne w zakresie polityki społecznej o odwoła-
nie spotkań, zajęć, imprez dla seniorów, w tym w szczególno-
ści: zawieszenie działalności klubów seniora, uniwersytetów 
trzeciego wieku, zajęć sportowych dla seniorów.
Wstrzymuje się częściowo działalność dziennych domów po-
mocy społecznej, z wyjątkiem udzielania posiłków na miej-
scu i na wynos.
Zawiesza się prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie, w tym w szcze-
gólności udział w warsztatach terapii zajęciowej,
Zawiesza się działalność placówek wsparcia dziennego, 
w tym świetlic i klubów młodzieżowych oraz placówek pracy 
socjalnej prowadzonych zarówno przez MOPS w Siemiano-
wicach Śląskich, jak i organizacje pozarządowe.
Wstrzymuje się możliwość odwiedzin w publicznych i nie-
publicznych domach pomocy społecznej, całodobowych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach 
chronionych, placówkach dla bezdomnych, innych placów-
kach całodobowej pomocy społecznej.
 
SPORT
W związku z rekomendacją Ministerstwa Sportu, wszelkie 
rozgrywki i zajęcia sekcji sportowych klubów i stowarzy-
szeń oraz wynajmy obiektów sportowych prowadzonych 
przez siemianowicki MOSiR zostają odwołane i wstrzymane. 
Wstrzymana jest do odwołania działalność publiczna base-
nów MOSiR oraz Pływalni Miejskiej w Siemianowicach Ślą-
skich
 
SZPITAL MIEJSKI
Wprowadzono ograniczenie odwiedzin oraz liczby 
osób odwiedzających w oddziałach szpitalnych. Od-
wiedziny możliwe są w godz. 15.00–18.00. U jedne-
go pacjenta mogą przebywać maksymalnie dwie osoby. 
Całkowity zakaz odwiedzania pacjentów będzie obo-
wiązywał od dnia 16 marca 2020 do odwołania. 
Informacje można uzyskiwać na bieżąco na stronie interne-
towej szpitala: http://zozsiemianowice.pl/

Infolinia NFZ 
800 190 590 
www.gov.pl/koronawirus
Telefony alarmowe  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ 
w Katowicach 

698 498 030, 660 686 917, 504 559 608

KOMUNIKAT 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  
z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie zaleceń profilaktycznych oraz ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Miasta, jednostek mu podległych oraz in-
stytucji prywatnych, wynikający z rozporządzeń państwowych i zarządzeń samorządowych, mających na celu ogranicze-
nie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19


