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           Warszawa, dnia 23.11.2021 r. 

             

I N F O R M A C J A 
Szanowni Państwo, 

 

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem SARS-COV2 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów 

z wprowadzonym stanem epidemii, ponownie od dnia 23 listopada 2021 r. do odwołania wprowadzone zostają 

następujące zasady bezpieczeństwa związane z obsługą interesantów w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Ksawerów”: 
 

1. W celu osobistego załatwienia sprawy w Spółdzielni prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub mailowe 

umawianie wizyty. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Wizyty mogą Państwo umawiać dzwoniąc do 

Sekretariatu Spółdzielni pod numer 22 843 25 17 lub 22 853 56 51 (wew. 1) lub do konkretnego działu 

Spółdzielni. 

2. W biurze Spółdzielni wszystkich obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk 

przed wejściem do części biurowej Spółdzielni.  

3. Ze względu na układ komunikacyjny w biurze Spółdzielni w tym samym momencie może przebywać tylko 

jeden interesant bez względu na cel wizyty. W trosce o bezpieczeństwo staramy się unikać większych 

zgromadzeń wewnątrz biura. 

4. Obsługa interesantów odbywa się: w poniedziałki 9:00 – 17:00, natomiast we wtorki, środy i czwartki w 

godzinach 8.30 – 14.30. Piątki pozostają dniami bez obsługi interesantów. 

5. Informacje dotyczące opłat czynszowych udzielane są telefonicznie lub mailowo przez pracownika Działu 

Czynszów i Rozrachunku lokali (wew. 2, mail: czynsze@smksawerow.pl) oraz pracowników Działu Księgowości 

(wew. 5). Kasa spółdzielni pozostaje nieczynna. 

6. Korespondencję kierowaną do Spółdzielni można przesyłać mailowo na adresy mailowe poszczególnych 

działów, które są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni lub na adres sekretariat@smksawerow.pl oraz 

wysyłać pocztą na adres korespondencyjny wskazany w nagłówku. 

7. Przed drzwiami wejściowymi do biura Spółdzielni znajduje się skrzynka do korespondencji dla osób, które nie 

chcą lub nie mogą skorzystać z innych form kontaktu. Uprzejmie prosimy o podawanie w treści korespondencji 

danych kontaktowych. 

8. Pracownicy konserwacji w dalszym ciągu nie składają wizyt w Państwa mieszkaniach. Wyjątek stanowią 

sytuacje awaryjne telefon 536-536-565.  

9. Należy pamiętać, że obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje również na klatkach schodowych i w 

windach.  

10. Z windy może korzystać tylko jedna osoba. Nie dotyczy to osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. 

11. Pandemia trwa i w dalszym ciągu cały czas dezynfekowane są części wspólne budynków, domofony, poręcze, 

windy itd. 

12. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania bądź wątpliwości, potrzebujecie pomocy w związku z sytuacją epidemiczną 

lub wsparcia potrzebuje Wasz sąsiad Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni i konserwacji pozostają do Państwa 

dyspozycji.   
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