ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV BUDE PREBIEHAŤ
od 03. mája 2021 do 13. júna 2021
Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou
blízkej osoby. Začína sa v pondelok 03. mája a potrvá do nedele
13. júna 2021.
Môžete si vybrať jeden z nasledovných spôsobov asistovaného sčítania.
1. Sčítať sa môžete s pomocou stacionárneho asistenta sčítania, ktorý Vám ochotne
pomôže na kontaktnom mieste v obci.
2. Sčítať sa môžete pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma,
v prípade , že o takúto službu telefonicky požiadate.
Kontaktné miesto v Obci Matúškovo: Obecný úrad Matúškovo, č. 265.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta
Pondelok
Utorok
Streda
Piatok

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

15.00 – 17.00

Ak na kontaktné miesto nemôžete prísť osobne, požiadajte o mobilného asistenta na tel. čísle
obecného úradu 031 782 6392, 0902 946 062. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na
mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu na ktorej Vás má mobilný
asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín
a čas návštevy.
Počas sčítania je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia:
-

mať nasadené rúško
vydezinfikovať si ruky
dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť aspoň 2 metre

Upozorňujeme obyvateľov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť
v karanténe COVID-19.
Sčítavať obyvateľov môžu iba sčítací asistenti Obce Matúškovo, ktorí sa budú preukazovať
sčítacím preukazom asistenta.
Sčítať sa je pre každého občana nielen právo, ale aj zákonná povinnosť.

NÉPSZÁMLÁLÁS ASSZISZTENS SEGÍTSÉGÉVEL
2021. május 03. – 2021. június 13.

Az asszisztens segítségével történő népszámlálás azok számára lesz szükséges, akik
valamilyen okból nem tudtak részt venni az elektronikus népszámlálásban. Az asszisztenssel
történő népszámlálás 2021. május 03- tól 2021. június 13- ig fog tartani.
Amennyiben Ön is szeretné igénybe venni ezt a szolgáltatást, két lehetőség közül
választhat:
1. Személyesen a Taksony-i Községi Hivatalban.
2. Mobil asszisztens segítségével, aki az ügyfeleket otthonukban meglátogatja.
A mobil asszisztens segítsége telefonon igényelhető a következő telefonszámon: 031 782
6392, 0902 946 062. A megbeszélt időpontban a megbízott mobil asszisztens meglátogatja
az ügyfelet az otthonában.
Kapcsolattartó pont: Taksony-i Községi Hivatal, h.sz. 265, Taksony
A népszámlálás ügyfélfogadási órái :
Hétfő
Kedd
Szerda
Péntek

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00

15.00 – 17.00

Az asszisztens által megtartott népszámlálás alatt szigorúan be kell tartani a következő
előírásokat:
-

szájmaszk viselése
kézfertőtlenítés
a 2 m távolság

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az asszisztált népszámlálás nem történhet meg
karanténban lévő ügyfeleknél.

a

A népszámlálási asszisztensek asszisztensi igazolvánnyal rendelkeznek.
A népszámlálásban való részvétel nemcsak állampolgári jog, de törvény által elrendelt kötelesség is.

