Vážení spoluobčané,
vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji epidemiologické situace (Covid-19), kdy nejbezpečnější je pro vás zůstat doma a
vyhýbat se kontaktu s dalšími lidmi, přicházíme s nabídkou zajištění zásobování jídlem (hotové obědy a potraviny).
1. Obědy lze objednat u paní Šárky Kokešové - Sendlerové (Catering a jídelna Raduň) za 85 Kč. Budou dovezeny až do
domu buď ve vašem jídlonosiči (1 jídlonosič pro 1 osobu) nebo v jednorázovém obalu DUNI-FORM.
Tel. kontakt pro Vaše objednávky a další informace: 775 399 229
2. Zajistíme Vám nákupy základních potravin a jejich doručení až do domu, vždy každé pondělí-středa-pátek.
Současně s tímto letáčkem jste obdrželi objednávkový formulář, který vyplňte a vyzvěte nás k jeho vyzvednutí
prostřednictvím SMS na tel. č. 724 164 926 do pondělí 23. 3., 16.00 h. Po zazvonění zanechte vyplněný formulář za
vstupními dveřmi, následně bude odebrán. Zahájení závozu potravinami je plánováno ve středu 25. 3. 2020.
Objednané potraviny vám budu doručeny bezkontaktně ke vstupním dveřím v průběhu dopoledne, na doručení
budete upozorněni zazvoněním/SMS zprávou. Potraviny budeme odebírat z místního obchodu TEMPO za obvyklé
ceny, paragon obdržíte s nákupem. Vyúčtování bude provedeno po ukončení nouzového stavu, nejpozději však po
14 dnech. Upozornění na vyúčtování nákupů obdržíte společně s nákupem. Nový objednávkový formulář obdržíte
s nákupem. Postup objednávky pro další nákup opakujete.
3. Obecní úřad nabízí látkové roušky ZDARMA. Kdo ještě nemá roušku nebo má jen jednu, obdrží roušku do schránky.
Požadavky na roušky pište formou SMS na tel. číslo: 606 550 240 (starosta).
Za obecní úřad a vedení obce
Michael Rataj, starosta obce Branka u Opavy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objednávkový formulář k nákupu v TEMPO Branka u Opavy:
Mám zájem o nákupy v termínu pondělí - středa – pátek (zakroužkujte vybrané varianty).
Na středu 25. 3. 2020 závazně objednávám nákup těchto základních potravin:
Pečivo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zelenina/Ovoce: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mléčné výrobky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Uzeniny: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alko/nealko nápoje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cukrovinky, mouky/sypké směsi………………………………………………………………………………………………………………………….
Léky (jen bez předpisu, případně přepošlete e-recept na tel. 724 164 926): ……………………………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………..
Adresa: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………….

Tel. kontakt: ……………………………………………………………………..

Váš podpis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Důležité kontakty a informace pro Vás:
Krajská hygienická stanice, pracoviště Opava: 553 668 841; Slezská
nemocnice Opava: 553 766 111;
Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami:
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2
mm, zavažte (!) a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí

materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější. | Pytel
vhoďte do popelnice na směsný komunální odpad, neodkládejte
mimo! | Umyjte si ruce.
| Česká pošta bude ve 14. týdnu zajišťovat roznášku důchodů –
senioři nemusí na poštu!

