Αλλαγές υπηρεσιών και πληροφορίες σχετικά με τον
κορονοϊό
Ο Δήμος του Yarra δεσμεύεται για την υγεία, την ευημερία και την ασφάλεια της
κοινότητας και του προσωπικού μας.
Για να βοηθήσουμε στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19) στην κοινότητά μας, έχουμε
κάνει αρκετές αλλαγές στις υπηρεσίες σας, τις εκδηλώσεις μας και τα προγράμματα μας για το άμεσο μέλλον.
Κέντρα εξυπηρέτησης πελατών
Τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών μας στο Δημαρχείο του Richmond, στο Δημαρχείο του Collingwood, στη
βιβλιοθήκη Bargoonga Nganjin στο North Fitzroy και στο Κέντρο Connie Benn θα κλείσουν από τις 17:00 τη
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 έως την επόμενη ειδοποίηση.
Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας:
• καλώντας τον αριθμό 9205 5555
• με αποστολή μηνύματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@yarracity.vic.gov.au
• μέσω των κοινωνικών μέσων (Twitter, Facebook, Instagram)
• χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας.
Βιβλιοθήκες
Τα πέντε υποκαταστήματα της βιβλιοθήκης μας έκλεισαν από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 έως την επόμενη
ειδοποίηση.
Όλα τα προγράμματα βιβλιοθηκών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Storytime και τα προγράμματα
για μετά το σχολείο, δεν θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η υπηρεσία Home Library (
Βιβλιοθήκη στο Σπίτι) θα συνεχίσει να λειτουργεί σε περιορισμένη δυνατότητα για τους υπάρχοντες πελάτες.
Όλοι τα κυτία επιστροφής βιβλίων θα κλείσουν από τις 6 μ.μ. την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 μέχρι την επόμενη
ειδοποίηση, ώστε να μην υπερχειλίσουν.
Δεν χρεώνουμε τέλη καθυστέρησης επιστροφών και προσφέρουμε αόριστες ανανεώσεις σε όλα τα είδη.
Διατηρήστε τα είδη που έχετε δανειστεί στο σπίτι και χρησιμοποιήστε την διαδικτυακή βιβλιοθήκη για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρύ φάσμα των διαδικτυακών πόρων των ηλεκτρονικών βιβλίων, ηχητικών βιβλίων
(audiobooks) και σε πολλά άλλα.
Κέντρα αναψυχής
Το Κέντρο Αναψυχής του Richmond της υπηρεσίας Yarra Leisure, η Πισίνα του Fitzroy, το Κέντρο Αναψυχής του
Collingwood και το Γυμναστήριο του Collingwood Estate έκλεισαν από την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 μέχρι την
επόμενη ειδοποίηση.
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Όλα τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθήματα ομάδας γυμναστικής, μάθησης κολύμβησης και οι
συναντήσεις της κολυμβητικής ομάδας έχουν ανασταλεί.
Το γήπεδο γκολφ Burnley είναι ανοιχτό και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι την επόμενη ειδοποίηση.
Περισσότερες πληροφορίες για το τι σημαίνει αυτό για την ιδιότητά σας ως μέλος είναι διαθέσιμες στο Yarra
Leisure.
Άλλες υπηρεσίες
Όλες οι υπηρεσίες συλλογής οικιακών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, οι υπηρεσίες πολεοδομίας, οικοδομών,
διαχείρισης ζώων και οι υπηρεσίες στάθμευσης και κυκλοφορίας συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι την επόμενη
ειδοποίηση.
Πολλές άλλες υπηρεσίες του Δήμου ενδέχεται να επηρεαστούν από το COVID-19. Αυτές οι πληροφορίες
ενημερώνονται τακτικά στην ιστοσελίδα μας στα Αγγλικά. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, καλέστε μας στον
αριθμό 9205 5555..
Πληροφορίες για τον Κορονοϊό
Η καλύτερη πηγή πληροφοριών για το COVID-19 είναι ο ιστότοπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών.
Εάν υποψιάζεστε ότι ενδέχεται να έχετε μολυνθεί με το COVID-19, καλέστε την ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή
άμεσης επικοινωνίας 24ωρες ημερησίως / 7μέρες την εβδομάδα στον αριθμό 1800 675 398 για συμβουλές.
Παρακούμε καλέστε το Triple Zero (000) μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
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