Olsztyn, dn. 01.09.2020 r.
Komunikat
do interesantów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie zlokalizowanych w pomieszczeniach internatu Szkoły Policealnej
im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie
Szanowni Państwo,
W związku z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministrem Zdrowia dla szkół i placówek, które obowiązują
od 1 września 2020 r., uprzejmie prosimy interesantów departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:




Departamentu Zdrowia,
Departamentu Turystki,
Departamentu Sportu,

zlokalizowanych w pomieszczeniach internatu Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi
w Olsztynie o stosowanie się do poniższych zasad.
1.

W miarę możliwości zwracamy się o ograniczanie przebywania w ww. pomieszczeniach osób z
zewnątrz (w tym interesantów Urzędu) do niezbędnego minimum.

2.

Osobom z zewnątrz (w tym interesantom Urzędu) przypominamy o obowiązku:
-

zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo
kasku ochronnego,

- stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk,
- nie przekraczania wyznaczonych stref przebywania.
3.

Do państwa dyspozycji pozostajemy pod podanymi w załączeniu numerami telefonów.
Zachęcamy również do kontaktu mailowego pod adresem do@warmia.mazury.pl bądź też z
wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy ePUAP.

4.

Rekomendujemy wnoszenie do Urzędu wszelkich podań (w tym żądań, wyjaśnień, skarg,
wniosków lub petycji) pisemnie za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, telegraficznie, za pomocą telefaksu, za
pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą
Urzędu utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, a także za pomocą innych środków komunikacji
przewidzianych w przepisach prawa w sposób wyłączający bezpośredni kontakt interesanta
Urzędu z pracownikiem Urzędu.

5.

Rekomendujemy deponowanie podań (w tym żądań, wyjaśnień, skarg, wniosków lub petycji) i
przesyłek wnoszonych do Urzędu bez pośrednictwa operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe w specjalnie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach ustawionych przy wejściu do budynku Urzędu.

Z upoważnienia Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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