PÄEVAKESKUS

Päevakeskuses toimuvad tegevused jäävad ära, edasi toimib vaid sotsiaaltranspordi,
pesupesemise, toidujagamise ja duši kasutamise teenus.
Vältimatut sekkumist vajavates sotsiaalküsimustes pöörduda kas päevakes
kuse juhataja Maimi Pärna (tel 501 5770, maimi.parn@sakuvald.ee) või sot
siaalteenistuse juhi Eike Hundi poole (tel 671 2445, eike.hunt@sakuvald.ee).

KOOLID, SPORDIKESKUS, KULTUURIKESKUS, SAUN

Suletud on kõik Saku valla koolid, muusikakool, spordikeskus, noortekeskused ja kultuu
rikeskused nii Sakus kui ka Kiisal ning Saku saun. Kool jätkab õppetööd koduõppel.
Kõik huviringid ja trennid ning kultuuri- ja ka spordiüritused jäävad ära.
Saku mõisa restoranis saab vaid päevalõunat. Saku Maja kontoris kodanikke
vastu ei võeta. Ühendust saab e-posti teel saku@sakumaja.ee ja tel 672 9180.

LASTEAIAD

Kõik Saku lasteaiad on avatud. Sõltumata laste arvust rühmi kokku ei panda – iga
laps saab käia edasi oma rühmas. Selleks, et vältida laste omavahelist kokkupuudet,
ühistunde ja -tegevusi ei toimu.

OMNIVA

Omniva Kiisa postipunkt ja Saku postkontor on avatud. Saku E, T, N 12-18, K, R
9-13, L, P suletud; Kiisa E ja N kell 14–19 ning T, K ja R kell 10–15; L, P suletud

VALLAVALITSUS

16. märtsist on vallavalitsuse maja suletud. Vallavalitsus töötab edasi, kuid klientide
vastuvõttu ei toimu.
Elukoha registreerimised ja kõik muud taotlused-pöördumised on soovitav teha kir
jalikult ja panna paberkandjal kas vallamaja ukse kõrval olevasse postkasti aadressil
Teaduse 13 või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postil saku@sakuvald.ee või täita
lehel www.rahvastikuregister.ee. Avalduste vormid on kättesaadavad www.sakuvald.
ee/teenused-toimingud.
Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel
saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431;
täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee.
Kui teate neid, kellel pole ühtki lähedast ega leidu märkajat kogukonnas,
siis palume sellest teavitada vallavalitsust meiliaadressil saku@sakuvald.ee
või telefonil 671 2431.
Täname kõiki, kes on vallavalitsusele teada andnud oma valmisolekust kriisi
süvenedes vabatahtlikult appi tulla kodukülastuste, toiduvedamise ja muu opera
tiivse korraldamisel. Oma valmisolekust saate jätkuvalt teada anda e-postile
tanel.ots@sakuvald.ee või telefonil 56 636 400.
Kui te ei saa ühendust oma perearstiga, siis tervist puudutavate küsimuste kor
ral helistage üleriigilisele perearsti nõuandetelefonile 1220 või 634 6630.
Häirekeskuse ja terviseameti viirusega seotud küsimuste tasuta ööpäev läbi
töötav infotelefon on 1247.

