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OBVESTILO
Spoštovani!
Glede na aktualno dogajanje v zvezi s širjenjem koronavirusa SARS-CoV-2 in priporočili NIJZ, vas
obveščamo, da lahko do preklica urejate vse zadeve v javnem podjetju Komunala Metlika d.o.o.,
Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika (uprava) SAMO S PREDHODNIM DOGOVOROM Z
USLUŽBENCEM, KI GA POTREBUJETE.
Prosimo vas, da zadeve urejate z uporabo:
➢ e-pošte (info@komunala-metlika.si),
➢ telefonske številke 07 36 37 200 (centrala) ali telefonskih številk in elektronskih poštnih
naslovov uslužbencev (kontakti na spletni strani podjetja),
➢ navadne pošte na naslov Komunala Metlika d.o.o. Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika,
➢ pisne vloge, ki jo lahko oddate tudi v nabiralnik pred vhodom v upravno stavbo,

Plačevanje na blagajni do preklica ne bo mogoče,

zato vas prosimo, da
uporabljate elektronsko bančništvo ali si uredite trajnik. Naročite se na prejemanje e-računa za
komunalne storitve; hiter in enostaven postopek v par korakih na spletni strani podjetja www.
komunala-metlika.si. Potreben je le veljaven elektronski naslov.
V prostorih je obvezna uporaba zaščitne maske oz. druge zaščite ustnega in nosnega predela, Ob
vstopu v stavbo je obvezno razkuževanje rok, zadrževanje strank na hodnikih ni dovoljeno.
Ker bodo vhodna vrata zaradi preventivnih ukrepov zakljenjena prosimo, da za vstop v objekt
pokličete na gsm ulužbenca, ki ga potrebujete oziroma s katerim ste obisk dogovorili.
Delovni čas zbirnega centra odpadkov Bočka je nespremenjen. Ob vstopu na zbirni center je
obvezna uporaba zaščitne maske oz. druge zaščite ustnega in nosnega predela. Zadrževanje na
zbirnem centru ni dovoljeno.
V SKLADU S PRIPOROČILI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ), DOSLEDNO
UPOŠTEVAJTE VSAKODNEVNE PREVENTIVNE UKREPE:
➢ izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
➢ če zbolimo, ostanemo doma.
➢ upoštevamo pravila higiene kašlja.
➢ redno si umivamo roke z milom in toplo vodo.
➢ če voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za
rok,.vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov.
➢ v času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se
zadržuje veliko ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov,
➢

dnevno spremljamo obvestila glede okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je dostopno na spletni strani
NIJZ: https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

