SLUŽBA PRO OBČANY
S ohledem na aktuální situaci nabídne obec Vintířov od pondělí 16. března 2020 seniorům ve věku 65+ novou
službu – nákup základních potravin, drogerie a vyzvednutí léků. Služba bude vintířovským seniorům poskytnuta
zdarma, klienti uhradí pouze za nákup požadovaného zboží. Tato služba bude poskytována po dobu trvání
karantény seniorům ve věku 65+, kteří si nemohou tyto služby zajistit jiným způsobem (rodina, známí apd.)
Podmínky pro využití služby:
o Věk 65+
o Služba je poskytována přednostně osaměle žijícím seniorům.
o Rozvoz je zajišťován pouze na území obce Vintířov, pro občany s trvalým pobytem v obci.
o Nákup bude hrazen ze zálohy 1.000,- Kč, předané řidiči v den prvního nákupu. Částka bude vyúčtována
po každém nákupu (odevzdána účtenka). V případě nedostatku peněz bude nutno zálohu doplnit.
o Nebude použita nákupní taška objednatele. Na každý nákup bude použita nová taška.
o Službu je možné využít max. 1x týdně (u léků dle dohody).
o Nejedná se o přepravní službu, řidiče není možno doprovázet.
o Není možné vybírat v jakém obchodním řetězci budou potraviny a další produkty nakoupeny.

Jak službu objednat?
o Od pondělí do pátku v době od 9.00 do 12.00 hodin zavoláte na telefonní číslo 728 648 481
o Nahlásíte potřebné údaje (jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).
o Nákupní seznam lze zadat telefonicky, SMS nebo e-mailem na vintirov@vintirov.cz
o Druhý den Vám řidič domů přiveze nakoupené zboží podle vašeho seznamu.

NÁKUP POTRAVIN PRO PŘEKONÁNÍ KARANTÉNNÍHO OBDOBÍ
Účel:
o

Služba je určena především pro osoby, které nemají žádnou možnost jak si obstarat základní
potraviny, drogerii a vyzvednutí léků. Jedná se o obyvatele obce Vintířov, s trvalým pobytem v obci
a zároveň se nacházejí v nařízené domácí karanténě v rámci preventivních opatření k šíření
koronaviru COVID-19.

Obsah:
o Rozvoz je zajišťován pouze na území obce Vintířov, pro občany s trvalým pobytem v obci.
o Nákup bude hrazen ze zálohy 1.000,- Kč, předané řidiči v den prvního nákupu. Částka bude vyúčtována
po každém nákupu (odevzdána účtenka). V případě nedostatku peněz bude nutno zálohu doplnit.
o Nebude použita nákupní taška objednatele. Na každý nákup bude použita nová taška.
o Službu je možné využít max. 1x týdně (u léků dle dohody).
o Nejedná se o přepravní službu, řidiče není možno doprovázet.
o Není možné vybírat v jakém obchodním řetězci budou potraviny a další produkty nakoupeny.
Realizace:
o Od pondělí do pátku v době od 9.00 do 12.00 hodin zavoláte na telefonní číslo 728 648 481
o Nahlásíte potřebné údaje (jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).
o Nákupní seznam lze zadat telefonicky, SMS nebo e-mailem na vintirov@vintirov.cz
o Druhý den Vám řidič domů přiveze nakoupené zboží podle vašeho seznamu.

DODRŽUJTE VŠECHNY POSTUPY NAŘÍZENÍ KARANTÉNY!!!!!!!!

TATO SLUŽBA NENÍ NÁROKOVÁ A OBECNÍ ÚŘAD MŮŽE PO
ZHODNOCENÍ SLUŽBU ODMÍTNOUT

Informace pro občany:
▪

Sběrná místa budou po dobu trvání karantény otevřena pouze v sobotu od 9.00 do 11.30 hodin a budou
bezobslužná.

Na základě nařízení vlády ČR se upravují na dobu nezbytně nutnou
úřední hodiny Obecního úřadu Vintířov
Pondělí 9.00-12.00 hod
Středa 14.00-17.00 hod.
Mimo úřední hodiny bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen. V případě nutnosti volejte na

tel. 352 66 5416.
Pokud se necítíte zdráv/a, nevstupujte do budovy obecního úřadu, zvolte telefonický kontakt.
Místní poplatky za psy a pozemky pro letošní rok lze uhradit do 30. 6. 2020. V současné době do
odvolání tyto poplatky nebudou v hotovosti vybírány.
Platby lze zaslat na účet číslo 2826391/0100 KB Chodov s uvedením jména a příjmení do poznámky.
▪

Bude aktivovaná nová mobilní služba občanům Hlášenirozhlasu.cz. Aplikaci si lze stáhnout a
nainstalovat podle typu systému z Google Play a Apple store. Služba doplní hlášení místního
rozhlasu a občané budou mít větší možnost informovanosti. Do schránek budou dodány i
letáčky s instrukcemi, jak aplikaci užívat.

