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Tunnan prentuð í þessari

ÁGÆTU ÍBÚAR
FJALLABYGGÐAR

Vegna Covid faraldursins og álags á starfsfólk HSN Fjallabyggð
eru gerðar eftirfarandi breytingar:

verðu sjálfvirk símsvörun úr símanúmerinu 460 2100 ef hringt
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utan dagvinnutíma. Þetta er gert til að létta á starfsfólki hjúkrunar- og
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sjúkradeildarinnar. Mikið hefur verið hringt til að spyrjast fyrir um ýmis
heilsutengd mál, ekki síst Covid. Öllum heilsutengdum spurningum og
ósk um þjónustu vaktlæknis á að beina í símanúmerið 1700. Þar svara
hjúkrunarfræðingar sem hafa fengið sérstaka þjálfun í þeim efnum.
Starfsfólk hjúkrunar- og sjúkradeildar hafa það hlutverk fyrst og fremst að
sinna inniliggjandi sjúklingum.
• Heimsóknarbann er á meðan Covid faraldurinn gengur yfir. Til
aðstandenda þeirra sem eiga ættingja og/eða ástvini inniliggjandi á
hjúkrunar- og sjúkradeildinni viljum við koma eftirfarandi á framfæri. Við
höfum skilning á vanlíðan ykkar og hörmum að bannið hafi verið sett á.
Við skiljum líka að þið þurfið og viljið fá fréttir af ástvinum ykkar.

Við bjóðum því upp á ákveðna símatíma þar sem hægt er
að hringja í hjúkrunarfræðing á vakt til að fá upplýsingar.
Eftirfarandi tímar eru í boði 13:00-13:30, 15:00-15:30 og 19:3020:00.

Við biðjum ykkur að hringja á þessum tímum, því þetta eru oftast minnstu
álagstímarnir á deildinni. Tilgangurinn með þessari beiðni er að starfsfólk
geti óhindrað sinnt sinni vinnu þess á milli.
• Opin móttaka vakthafandi læknis sem hefur verið milli 11:00 og 12:00
helgar og helgidaga liggur niðri á meðan Covid faraldurinn gengur yfir.
Öll erindi sem annars hefðu komið á móttökuna og þola ekki bið til næsta
virka dags eiga að fara í gegn um símanúmerið 1700.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

MAGNÚS STEFÁNSSON
Rafvirkjameistari,
Ólafsfirði,

lést laugardaginn 28. mars síðastliðinn.
Í ljósi aðstæðna mun útför hans fara fram í þyrrþey.
Minningarathöfn veður haldin síðar og verður hún auglýst
þegar þar að kemur. Þökkum hlýhug og góðar kveðjur.
Helga Eðvaldsdóttir
Eðvald Erling Magnússon
María Magnússon
Gunnlaugur Jón Magnússon
Ásta Sigurðardóttir
Ásdís Jóna Magnúsdóttir
Örnólfur Ásmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

BIFREIÐASKOÐUN

TIL AÐ FORÐAST SMITHÆTTU hefur Frumherji ákveðið að loka stöðinni
um óákveðinn tíma á Siglufirði. Við biðjumst velvirðingar á þessum
ráðstöfunum sem við teljum nauðsynlegar til að minnka hættu á smiti.
--------------------------------

Akureyri

Opið mánudaga-föstudaga kl 8-16.30.
Frjáls mæting.
(þó tímapantanir í ástandsskoðanir).
Tímapantanir í síma: 570-9207 (Akureyri) eða 570-9090

ATH. Breyttur umsóknarfrestur-15. maí
Samfélags- og menningarsjóður Siglufjarðar auglýsir eftir umsóknum
um styrki til samfélags- og/eða menningarmála á Siglufirði

Úthlutunarreglur:
Stjórn sjóðsins mun veita styrki til samfélags- og/eða menningarmála á
Siglufirði. Umsækjendur skulu vera lögráða einstaklingar, félagasamtök,
fyrirtæki eða stofnanir á Siglufirði.
Óska þarf eftir umsóknareyðublaði með því að senda póst á:
elsa.gudrun@arionbanki.is
Umsóknarfrestur hefur verið lengdur til 15. maí nk., en aðeins er
tekið við umsóknum sem uppfylla skilyrði sjóðsins.

Styrkbeiðni sendist til Samfélags- og menningarsjóðs
Siglufjarðar, Túngötu 3, 580 Siglufirði eða á póstfangið
elsa.gudrun@arionbanki.is með Subject-ið:
„Samfélags- og menningarsjóður – styrkumsókn“.

BÖGGVISBRAUÐ

Lífræn súrdeigsbrauð úr viðarhitaða
steinofninum á Böggvisstöðum í Svarfaðardal.

Bakað fimmtudaga fyrir Fjallabyggð
Upplýsingar á Facebook/Böggvisbrauð eða síma: 692-4754

Greitt fyrirfram eða áskrift.
Ekki tekið við greiðslum
við afhendingu!
Afhending brauða á
fimmtudögum
Í Ólafsfirði:
(hringt-heimsending)
Á Siglufirði:
(hringt-heimsending)

VÍNBÚÐIN SIGLUFIRÐI

Við óskum eftir
sumarstarfsmanni
Við leitum að jákvæðum og röskum einstaklingi sem
er tilbúinn að veita framúrskarandi og ábyrga þjónustu.
Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfniskröfur

•

Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini

•

Reynsla af verslunarstörfum er kostur

•

Framstilling á vöru og vörumeðhöndlun

•

Jákvæðni og rík þjónustulund

•

Umhirða búðar

•

Góð hæfni í mannlegum samskiptum

Unnið er í júní, júlí og ágúst. Starfshlutfall er breytilegt eftir þörfum.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl nk. Áhugasamir sæki um starfið á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita: Irina Marinela Lucaci – siglufjordur@vinbudin.is, 560 7875
og Thelma Kristín Snorradóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ.
Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land. Stefna
ÁTVR er að vera í hópi bestu þjónustufyrirtækja
landsins og fyrirmynd á sviði samfélagsábyrgðar.
Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn sé öruggur,
heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

