Informacje na temat koronawirusa
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Serwis informacyjny z aktualnymi, oficjalnymi i wiarygodnymi informacjami na
temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2
Strona Głównego Inspektora Sanitarnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020
r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających
granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020
r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na
określonych przejściach granicznych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu
lotniczym

KOMUNIKAT Wójta Gminy Bukowiec dotyczący załatwiania spraw urzędowych

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Wsparcie dla przedsiębiorców - niskooprocentowane pożyczki unijne

KRUS - Informacje dot. COVID-19 i pomocy dla rolników

Aplikacja Kwarantanna domowa

Całodobowa infolinia dot. koronawirusa w Starostwie Powiatowym

Koronawirus - podstawowe kontakty

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną? - plakat

Komunikat Wójta Gminy Bukowiec

Informacja dla osób powracających z krajów, gdzie wystąpiły przypadki zakażeń
koronowirusem

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i
placówkach oświatowych

Zasady funkcjonowania biblioteki w Bukowcu i filii w Przysiersku

Funkcjonowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych

Informacja dyrektora Gminnej Przychodni na temat konsultacji i porad

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej - spis wodomierzy

Funkcjonowanie PSZOK w Tuszynkach

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zawieszenia
organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

Zostań w domu - informacja Ministerstwa Zdrowia

Informacja dla rolników w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie informacja o pracy

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora
Sanitarnego dla branży handlowej

Lista psychoterapeutów gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia
psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego
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