INFOLEHT
Eestis on välja kuulutatud eriolukord,
mis paneb igapäevastele tegevustele piiranguid
Vallavalitsus annab teada, kuidas saarel toimida:
1. Riskirühma kuuluvad eakad ning kroonilised haiged. Hooldust vajavatel eakatel käib

vajadusel kodus koduhooldustöötaja. Kui pead hooldama oma eakat sugulast ja selleks
Vormsile tulema - võta ühendust sotsiaaltöötaja Meeme Veissoniga tel 51 85 755.
2. Saare esmatarbekaubaga varustamine jätkub. Võimalus on tellida vajalik kaup koju.
Eakatele viiakse vastavalt tellimusele Hullo poest toit koju. Kauba eest tasumine käib
kokkuleppel poetöötajatega.
Elanikud, kes soovivad endale kohalikust poest kaupa koju tellida, saavad seda teha,
kes ei kuulu riskirühma, tasuvad kulleritasu.
Kaubatellimiseks Hullo kauplusest: meiliaadress hullopood@gmail.com ja telefon 4729433
Tellimusi võetakse vastu telefoni teel esmaspäeviti ja reedeti kell 11.00 - 16.00
Tellitud kaup tuuakse koju esialgu teisipäeviti ja laupäeviti.
3. Õppetöö toimub koolis kaugõppena. Õpetajad võivad koolimajas viibida
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tööülesannete täitmiseks. Lasteaed on avatud vähendatud koosseisuga kuni uute
korraldusteni.
Raamatukogust raamatute laenutamine palun eelnevalt kokku leppida. Telefon - Ene
Rand +372 5342 1992
Rahvamaja on suletud, kõik planeeritud üritused on eriolukorra kehtides tühistatud.
Juuksuriteenust saarel praegu ei pakuta.
Postiteenus toimib ka edaspidi. Postkontor on avatud.
Perearstikeskuses ei toimu füüsilist kodanike vastuvõttu, palun vajadusel võtke
ühendust telefoni teel. Telefon: 5064795. Viiruse infotelefon on 1247. Perearsti
nõuande telefon 1220 (tasuta).
Vormsi Vallavalitsus on külastajatele suletud, vastuvõttu ei toimu, ametnikud töötavad
kodukontoris. Info saamiseks helistage esmaspäevast reedeni kell 08-16.30 telefonil:
52 96 318 või kirjutage meiliaadressil vv@vormsi.ee. Ametnike kontaktid
kättesaadavad www.vormsi.ee
Vormsi parvlaeva piletite müük toimub ainult netis. Praamile kehtestatakse
eriolukorra graafik. Info https://www.veeteed.com
Bussiliiklus toimub vastavalt praamigraafikule. Bussiinfo telefonil 59814321.
Kes käib mandril tööl ja omab elamisvõimalust mandril ei saa enam Vormsisse tagasi,
kuni liikumispiirang kehtib.
Kes tuleb Vormsile tööle ei saa enam mandrile tagasi, kuni liikumispiirang kehtib.

Praegu tuleb jälgida kõiki Terviseameti poolt antud soovitusi
https://www.terviseamet.ee/et

Antud olukorras tuleb säilitada rahu, tegutseda mõistlikult. Kõige paremini
aitab viiruse Vormi saarest eemal hoida meie igaühe mõistlik tegutsemine ja
oma harjumuspärase tegevuse kohandamine eriolukorra nõuetele.

