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Tisztelt Szövetkezeti
Tagtársunk/Lakástulajdonos!
A Magyar Kormány 2020. március 11-én
veszélyhelyzet elrendeléséről döntött, a
COVID-19 vírus járvány (koronavírus
járvány) miatt a 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet elfogadásával és kihirdetésével. A
XVI. kerület Polgármestere az elmúlt
napokban
a
kerületre
érvényes
intézkedésekről adott tájékoztatást.
A
kormányzati
intézkedésekről,
az
egészségügyi
szervek
által
megfogalmazott
követelményekről,
a
koronavírus járvánnyal kapcsolatos fontos
tudnivalókról a www.koronavirus.gov.hu
internetes oldalon találhatók tájékoztatók,
frissített információk.
A magyar kormány a koronavírussal
kapcsolatban a 06 80 277 455 vagy a 06
80 277 456 ingyenesen hívható zöld
számokon ad felvilágosítást és fogad
bejelentéseket.
Tájékoztatjuk
Tagjainkat,
Tulajdonosainkat,
hogy
a
Lakásszövetkezet a koronavírus járvány
terjedésének
megakadályozása,
hatásainak korlátozása érdekében, az
alábbi intézkedéseket tette, illetve teszi
meg folyamatosan:
1. A Lakásszövetkezet irodaházában
2020. március 17-től ügyeleti
rendszert vezetünk be, kérjük hogy
személyesen csak halaszthatatlan
ügyben előzetes telefonos időpont
egyeztetését követően keressék
munkatársunkat. A készpénzes be
és kifizetéseket felfüggesztjük.

2. A karbantartó csoport ügyeleti
rendszerben működik, csak az
életveszély
és
balesetveszély
elhárítása
érdekében
végez
munkákat.
3. Az
Igazgatóság
alapján a

mai

döntése

2020. március 30-ra összehívott
Küldöttgyűlést, valamint a
2020. március 23-ra meghirdetett
Fogadónapot elhalasztjuk.
4. Kérjük, hogy a lépcsőházakban,
folyosókon,
közös
használatú
helyiségekben a bejárati ajtókat,
lépcsőkorlátokat,
kilincseket
naponta fertőtlenítőszerrel mossák
le, töröljék át.
5. Figyeljék
a
kormányzati
és
önkormányzati
híradásokat,
tájékoztatókat, és felhívásokat!
Kérjük Tagjainkat, Tulajdonosainkat, hogy
a veszélyhelyzet ideje alatt fokozottan
ügyeljenek
saját
egészségükre,
figyeljenek egymásra!
Amennyiben olyan eseményt észlelnek,
amely kapcsolatba hozható az elrendelt
veszélyhelyzettel,
a
koronavírus
járvánnyal azt a lakásszövetkezet részére
a (1) 402-2270 telefonszámon, vagy az
osszefoglak@osszefog.hu
email
címen
késedelem nélkül jelezzék!
Abonyi János
Igazgatóság elnöke
Igazgatóság

Összefogás Lakásszövetkezet
Budapest, 2020. március 16. hétfő

Abban az esetben, ha a továbbiakban nem igényli a tájékoztatók megküldését, azt a
osszefoglak@osszefogaslakszov.hu, illetve a 06-1-402-2275 –es telefonszámon lemondhatja.
Tájékoztató az Összefogás Lakásszövetkezet lakástulajdonosai részére – sz: kz-vr

