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ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Οι τεχνικοί μας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας για αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19
Εμείς όλοι εδώ στη Cablenet, σε
συνέχεια των μέτρων προστασίας που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για
αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19) και έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης σαν οργανισμός, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα ορθής
πρόληψης για την αντιμετώπιση της
έκτακτης αυτής κατάστασης που δυστυχώς βιώνουμε.
Η ασφάλεια του προσωπικού
μας, των συνδρομητών μας, των πολιτών, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας.
Είναι όμως και καθήκον μας
ως Cablenet να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε σε θέματα επίλυσης βλαβών και παροχής νέων συνδέσεων,
απαραίτητες εργασίες που επιτρέπουν
σε όλους να επικοινωνούν από το σπίτι. Για να μειώσουμε στο ελάχιστο το

ρίσκο αυτών των εργασιών, έχουμε
πάρει αρκετά αυστηρά μέτρα:
• Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης υπηρεσιών ή επίλυσης βλάβης, οι
τεχνικοί μας πάντοτε λαμβάνουν όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας με
σκοπό την ασφάλεια όλων μας, πελατών και συναδέλφων.
• Όλο το προσωπικό μας που εκτελεί εργασίες σε υποστατικά πελατών
έχει εξοπλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και
έχει αυστηρές οδηγίες να τηρεί τις ενδεδειγμένες διαδικασίες προσωπικής
υγιεινής.
• Αποφεύγουμε στο μέγιστο δυνα-

τό την άμεση επαφή με επιφάνειες,
εξοπλισμούς ή ηλεκτρονικές συσκευές και διατηρούμε τις ενδεικνυόμενες
αποστάσεις ασφαλείας με όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός του χώρου σας.
• Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης
προετοιμάζεται εκ των προτέρων από
εμάς τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.
• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης παρατηρήσουμε ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εντός
του χώρου που γίνεται η εργασία φαίνεται να έχει τα συμπτώματα του ιού,
ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία που έχει ορίσει η εταιρεία, σύμφωνα με τις οδηγίες των Κρατικών Υπηρεσιών.
Είμαστε μαζί.
Ομάδα Cablenet
#HomeWithCablenet

ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει έμπρακτα τον
αγώνα του Υπ. Παιδείας συνεισφέροντας
στη διαδικτυακή εκπαίδευση
Τράπεζα Κύπρου, Public και Bionic ενώνουν τις δυνάμεις
τους μέσα από το Δίκτυο Υποστήριξης #SupportCy, προσφέροντας 1.000 υπολογιστές και τάμπλετ, σε παιδιά που δεν έχουν
τα ηλεκτρονικά μέσα για να μπορούν να παρακολουθούν τα
διαδικτυακά μαθήματα του Υπουργείου Παιδείας από το σπίτι.
Μια συνεισφορά που ενισχύει την προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για να μη χαθεί η σχολική χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές να συμμετέχουν με αυτό τον τρόπο στη
διαδικτυακή εκπαίδευση.
«Όλοι έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα παιδιά είναι το
μέλλον μας και σε αυτά επενδύουμε μέσα από μια ολοκληρωμένη παιδεία», υπογράμμισε η υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου, κα Έλλη Ιωαννίδου. Επισημαίνοντας παράλληλα: «Ειδικά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε υποχρέωση να παρέχουμε στο κάθε παιδί τα μέσα που θα το βοηθήσουν
να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δίκτυο Υποστήριξης #SupportCy
που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τράπεζας Κύπρου με
τη στενή συνεργασία του ΜΚΟ Reaction, για τη στήριξη της
Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές μέσα από τον ιδιωτικό τομέα,
αγκαλιάζεται από όλο και περισσότερους συνεργάτες και μεγαλώνει μέρα με τη μέρα προσφέροντας με κάθε τρόπο στη
μάχη ενάντια στον COVID-19.

Μένουμε σπίτι και απολαμβάνουμε τις ομορφιές
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους
Στο πλαίσιο του έργου iLIFETROODOS ετοιμάστηκε ένα ντοκιμαντέρ αποκλειστικά για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Το ντοκιμαντέρ
προβάλλει τις απαράμιλλες ομορφιές
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους μέσα από τις τέσσερις εποχές.
Στοιχεία όπως η γεωλογία, η βιοποικιλότητα και οι οικοσυστημικές υπηρεσίες παρουσιάζονται στον τηλεθεατή με απλό και ελκυστικό τρόπο, προκαλώντας του την έντονη επιθυμία
να το επισκεφθεί, να το εξερευνήσει,
να το απολαύσει. Το ντοκιμαντέρ κάνει ιδιαίτερη μνεία στα χωριά της περιοχής και τους πετρόκτιστους οικισμούς, προωθώντας παράλληλα τα τοπικά φεστιβάλ και στοιχεία πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο
www.bit.ly/TroodosFilm στις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά,
Γαλλικά, Γερμανικά και Ρωσικά και
θα προβάλλεται από τον Απρίλιο του
2020 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Τροόδους.
Το έργο iLIFE-TROODOS με τίτλο «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους:
Προώθηση φυσικών αξιών και οικο-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου στο πλαίσιο των προσπαθειών του
για διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ευπρέπειας στην
ευρύτερή του περιοχή καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων
/ ανοικτών χώρων όπως μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 μεριμνήσουν για τον καθαρισμό τους, καθώς και την απομάκρυνση
όλων των άχρηστων αντικειμένων από αυτά.
Μετά τις 30 Απριλίου 2020 η Υπηρεσία του δήμου θα προβαίνει στον καθαρισμό τους και θα χρεώνει τους ιδιοκτήτες τους
το ποσό των €100 για τον καθαρισμό ενός οικοπέδου.
Υφιστάμενοι σωροί (μπάζα, κλαδεύματα) θα χρεώνονται με το
επιπλέον ποσό €100 το κάθε φορτίο.
Η δημιουργία σωρών και η μη απομάκρυνση τους αποτελεί
ΟΧΛΗΡΙΑ. Οι ιδιοκτήτες είναι υπόχρεοι να καθαρίζουν εντελώς τα οικόπεδά τους.
Στις περιπτώσεις ύπαρξης χαρουπόδεντρων εντός των οικοπέδων, αυτά πρέπει να κλαδεύονται, έτσι ώστε οι κορμοί τους
να είναι καθαροί. Επίσης μπορούν να τα προστατέψουν από τα
τρωκτικά, τοποθετώντας περιμετρικά λαμαρίνα ύψους 40 εκ.
στον κορμό τους.
Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 25864145/128/129
(Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Αγίου Αθανασίου).

συστημικών υπηρεσιών» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες στο
www.ilifetroodos.eu
Τρόοδος. Είναι, στη Φύση μας!

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πλήρωση Κενών Θέσεων Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (Λειτουργία Συστήματος/Αγορά)
στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
ΓΚΘ Α/4-2019

Ανάρτηση ΠΙΝΑΚΑ Διοριστέων
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι ο ΠΙΝΑΚΑΣ Διοριστέων των υποψηφίων για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, έχει αναρτηθεί στα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ και στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ
www.eac.com.cy την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.
Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που είχαν δημοσιευτεί στις 2/7/2019 καθώς και όσων θέσεων πιθανόν να προκύψουν στο διάστημα ενός χρόνου. Η ημερομηνία λήξης του ΠΙΝΑΚΑ είναι η 31η Μαρτίου 2021.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον λατρευτό μας πατέρα, σύζυγο, υιό, αδελφό και θείο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλείται οικιστικό
τεμάχιο
σε καταπληκτική
περιοχή
(Grammar School)
και βιοτεχνικό τεμάχιο
στη Λακατάμια.
Τηλ. 99599598,
99609646

ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΑΥΡΗ
ετών 57 θανόντα, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 4 Απριλίου 2020
και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο
Φρέναρος.
Τα παιδιά:
Μαργαρίτα, Δημήτρης και Μιχάλης
Σύζυγος: Έλενα
Μητέρα: Άννα
Τα αδέλφια, ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Αντί στεφάνων η οικογένεια δέχεται εισφορές (IBAN: CY76
0050 0475 0004 7510 E094 3401, SWIFT HEBACY2N).

