NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ POTRAVIN A LÉKŮ
PRO RIZIKOVOU SKUPINU OBYVATEL MĚSTA KDYNĚ
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky přichází tým pracovníků příspěvkové
organizace „Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb“ ve spolupráci s vedením města Kdyně s nabídkou
podpory občanů města Kdyně a spádových obcí, kteří jsou současnou situací, tj. pandemií viru SARS CoV-2
nejvíce ohroženi. Do této skupiny obyvatelstva patří:
- Senioři ve věku nad 75 let
- Lidé se závažným či chronickým zdravotním onemocněním
Pro tuto skupinu obyvatel s účinností od pondělí, 16. března 2020, nabízíme ZAJIŠTĚNÍ BĚŽNÝCH NÁKUPŮ
POTRAVIN, DROGISTICKÝCH VÝROBKŮ A LÉKŮ, aby bylo možné maximálně eliminovat styk těchto obyvatel
s širokou veřejností za účelem maximální možné ochrany obyvatelstva a snížení rizika nákazy virem SARS
CoV-2. Služba zajištění nákupu je pro občany města Kdyně a spádových obcí zajišťována ZDARMA, hrazen
je pouze nákup dle skutečných cen.
Pokud o poskytnutí této služby máte zájem a spadáte do jedné z výše uvedených kategorií občanů, můžete
si tuto službu objednat:
e-mail:
tel.:

provsechny@domavekdyni.cz
725 834 802 (možný SMS i telefonický kontakt)

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:
- Z kapacitních důvodů budou nákupy pro každou domácnost prováděny na dobu 3 dnů (tj. nebude
každý den zajišťováno např. čerstvé pečivo a další potraviny)
- Vyúčtování nákupů bude prováděno vždy po každém nákupu formou rozúčtování. Za současné
situace není možné pořídit nákup pro každou osobu na samostatný účet.
DOPORUČENÍ PRO VŠECHNY OSOBY VE VĚKU NAD 75 LET A OSOBY SE ZÁVAŽNÝM
ČI CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM:
- Maximální omezení návštěv veřejných prostor – obchody, veřejná prostranství, parky, návštěvy
úřadů, poštovních poboček a bank, apod.
- Maximální omezení osobního styku s rodinnými příslušníky – doporučujeme upřednostňovat spíše
telefonický kontakt
- Doporučená preventivní opatření: konzumace dostatku ovoce a zeleniny, příp. konzumace
vitaminových doplňků

Děkujeme za šíření této informace právě mezi výše uvedenou rizikovou skupinu obyvatel.
Tým pracovníků Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb a Města Kdyně.

