
АПРИЛ 
Ажурирани податоци  
Коронавирус (КОВИД-19)
Промени во начинот на испорачување на услугите од општината 

Ова се некои од начините на коишто се прилагодуваме на ситуацијата со КОВИД-19*

УСЛУГИ ШТО ПРОДОЛЖУВААТ 
ДА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ

УСЛУГИ ШТО СЕ МЕНУВААТ ЗАТВОРЕНИ ИЛИ ОТКАЖАНИ 
УСЛУГИ

•  Собирање на ѓубре и 
празнење на кантите за 
ѓубре

•  Косење трева
•  Поткастрување дрвја
•  Сесии за вакцинирање
•  Испорака на оброци
•  Поддршка во домот за 

клиенти на службата за 
нега за постари лица 

•  Справување со 
животните

•  Одржување на патишта
•  Градежни проекти
•  Градинки

• Закажување прегледи за 
здравје на мајки и деца, преку 
телефон 

•  Библиотеки – посетете го 
местото на интернет yprl.vic.
gov.au/eLibrary за да изнајмите 
електронски книги, аудио книги, 
дигитални списанија и филмови 
на интернет 

•  Регистрирање на домашни 
миленици, се обработува преку 
интернет 

•  Услуги за поддршка на млади, 
преку телефон 

•  Услуги за градење и планирање, 
достапни преку интернет 

•  Дозволи за паркирање за 
онеспособени лица, преку 
обична пошта или преку 
електронска пошта 

• Канцеларии на општината
•  Центри на заедницата
•  Библиотеки (услуги преку 

интернет)
•  Игралишта за деца, 

паркови за скејтери и 
места за правење скара 

•  Базени и теретани 
(затворени и на отворено)

•  Центар за разни уметности 
и собири  

•  Терен за голф Growling 
Frog 

•  Депонии и објекти за 
рециклирање на отпад

•  Настани

Општината Витсли брзо се прилагодува за да се 
погрижи да продолжи испораката на услуги што 
ги заслужувате и ги очекувате. 
Сите промени се со цел спречување на 
ширењето на Коронавирусот и во нашата 
заедница и пошироко.
Повеќето од нив се воведуваат како  
одговор на силните препораки од владите  
на Австралија и на Викторија.

Пандемијата со Коронавирус (КОВИД-19) влијае врз секојдневните животи на нашата 
заедница, на нашите бизниси, на нашите агенции за социјална поддршка и на начинот 
на којшто понатаму ќе ги испорачуваме услугите. 

GYM
MATERNAL &
CHILD HEALTH



Мораме да работиме заедно за да помогнеме да се запре ширењето на Коронавирусот (КОВИД-19).
Заштитете се себеси и семејството

Избегнувајте близок контакт со секој кој 
има настинка или пак симптоми на грип.

Кога кашлате или кивате покријте ги 
носот и устата со хартиено марамче. 

Фрлете го марамчето и измијте ги рацете.

Ако имате треска, кашлица и отежнато 
дишење, навреме побарајте 

медицинска помош.

Запомнете да одржувате растојание од 
1.5 метри помеѓу вас и другите луѓе.

1.5 metres

Останете дома колку што е можно 
повеќе.

Често мијте ги рацете со сапун и под 
проточна вода од чешма.

Информирајте се постојано за ситуацијата со КОВИД-19 

За последни информации посетете ги:  
Министерство за здравство при Владата на Австралија 

health.gov.au 

Министерство за здравство и хумани служби на Викторија 
coronavirus.vic.gov.au

Информативна линија за Коронавирус  
Ако мислите дека имате Коронавирус (КОВИД-19), јавете 

се на 24-часовната информативна линија на 1800 675 398.

Ве молиме на Три нули (000) ѕвонете само во итен 
случај.

Бидете информирани, останете дома и останете безбедни.

 Телефон: 9217 2170 
  Од понеделник до петок, од 8.30 ч. 

претпладне до 5 ч. попладне
 После работно време само за итни случаи 

 Прашања за градење и планирање: 
  Јавете се на 9217 2259 или пратете 

електронска порака на 
 buildplan@whittlesea.vic.gov.au

  Национална служба за релејно 
поврзување: 

  133 677 (побарајте да ве поврзат со  
9217 2170)

* Оваа информација е точна во моментот на печатење, но ќе подлежи на промени согласно информациите што ги добиваме од владите на Австралија и на Викторија.

Стапете во контакт со нас
  Електронска пошта:  

info@whittlesea.vic.gov.au
  Место на интернет: whittlesea.

vic.gov.au
  Поштенска адреса: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

  Канцелариите на општината во South 
Morang, во Mill Park и во Epping се 
затворени за посетители додека не 
стаса натамошно известување. 

Ако вие или некој којшто го познавате се соочува со потешкотии во периодов, ве 
молиме стапете во контакт со Врската на заедницата на Витлси (Whittlesea Community 

Connections) на 9401 6644.


