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S Z A N O W N I  M I E S Z K A Ń C Y

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” podjął decyzję o zamknięciu biura Spółdzielni dla 
interesantów od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

Od poniedziałku 16 marca część pracowników biurowych Spółdzielni wykonywać 
będzie pracę zdalnie. Numery telefonów stacjonarnych zostaną przekierowane na 
telefony komórkowe. Wszelkie sprawy do poszczególnych działów SMB „Osiedle 
Kabaty” należy kierować na adres mailowy: info@osiedlekabatv.com.pl lub 
przekazywać za pomocą skrzynki podawczej przed wejściem głównym do siedziby 
Spółdzielni. Część pracowników będzie realizować swoje obowiązki w zasobach 
Spółdzielni w formie dyżurów, w dotychczasowych godzinach pracy.

Gospodarze realizować będą pracę na budynkach w godzinach przedpołudniowych, 
a także poza okresem wzmożonego ruchu pieszego na klatkach schodowych. 
Pracownicy ochrony oraz gospodarze zostali wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej - rękawiczki, a także środki do odkażania.

Polecono, aby przedmioty wspólnego użytku (np.: klamki, kasety domofonowe, 
przyciski przyzywowe, przyciski w windach, włączniki świateł części wspólnych, 
itp.) były cyklicznie odkażane (co może generować zapach środków odkażających 
-  alkoholu -  na klatkach schodowych).

Ograniczono zakres realizowanych prac remontowych z udziałem mieszkańców, 
kładąc nacisk na pilne dokończenie tych już rozpoczętych (np.: remont klatki 
schodowej Bronikowskiego 4/4A). Wstrzymano do odwołania prace polegające na 
wymianie legalizacyjnej wodomierzy.

Pozostałe remonty, np.: remont balkonów oraz elewacji (bez udziału mieszkańców) 
będą realizowane zgodnie z harmonogramem, do czasu podjęcia innych decyzji. 
Zmiany otaczającej nas sytuacji, mogą spowodować wprowadzenie korekt 
podjętych decyzji. Wszelkie informacje w tym zakresie będą przekazywane do 
Państwa wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Spółdzielni.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji jednocześnie 
przepraszając za wynikające z niej uciążliwości.
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