OBEC KOŠKOVCE
Koškovce 11, 067 12 Koškovce

Vážená pani, vážený pán,
Po prijatí opatrení v súvislosti so vzniknutou mimoriadnou situáciou pandémie ochorenia COVID 19
(koronavírusu) na celom území Slovenskej republiky, ponúkame občanom obce Koškovce seniorom (nad
62 rokov) a zdravotne znevýhodneným , ktorí sa radia do najrizikovejšej skupiny podať v čase – od
25.3.2020 do skončenia karanténneho obdobia, pomocnú ruku vo forme:
1. Donáška stravy (obed) do domácnosti počas pracovných dní
2. Pomoc s nákupom potravín
3. Pomoc s vyzdvihnutím liekov
Verím, že aspoň takto budeme môcť byť nápomocní našim občanom, ktorým sa teraz v záujme ochrany
zdravia neodporúča vychádzať z domácností.
Ing. Vladimír Babič
starosta obce
Donáška stravy (obed) do domácnosti počas pracovných dní
o možnosť výberu:


zo školskej jedálne - v sume 2,- eurá
(polievka, druhé jedlo – podľa jedálneho lístka)



reštauračná strava – z jedálne U poľovníka – v sume 3,50 eur (polievka, druhé jedlo – výber z
jedálneho lístka)
z obce musí byť objednaných minimálne 10 obedov

o jedálne lístky budú záujemcom doručované týždeň dopredu
o obed bude roznášaný v čase od 11:30 – 13.00 hodiny
o balený bude v jednorazových hygienických obaloch (nie je potrebné zakúpenie obedárov)
o nahlásiť obed je potrebné deň vopred do 13:00, na tel. č.

0918 324 023 alebo opatrovateľkám, ktoré Vám obed prinesú
o za odobrané obedy sa bude vyberať poplatok posledný pracovný deň v mesiaci
o donáška obeda do domácnosti je povolená okresným hygienikom mesta Humenné a bude uskutočňovaná
za prísnych hygienických podmienok

Pomoc s nákupom
o donáška Vášho nákupu od Vami zvoleného obchodníka z obce Koškovce:
 COOP Jednota, t. č. 0908 981 847
(Adriana Kočanová), volať od 07:00-09:00
 Danko Martin – Potraviny, t. č. 0905 597 110,
volať od 08:00 – 10:00
o objednávku tovaru realizujte telefonicky – priamo do príslušného obchodu, pracovník Vám nákup zabalí
do tašky spolu s pokladničným dokladom.
o objednávku je potrebné realizovať deň vopred na vyššie uvedených telefónnych číslach (aby si
obchodník vedel nákup objednať a pripraviť)
o nákup bude roznášaný v pracovných dňoch od 8:00 – 10:00 hod za prísnych hygienických podmienok
o platbu za nakúpený tovar odovzdáte pracovníčke po predložení pokladničného bloku
Pomoc s vyzdvihnutím liekov
o ponúkame možnosť vyzdvihnutia liekov v miestnej lekárni
o predpis liekov si realizujete telefonicky u svojho obvodného lekára
o na t.č. 0918 324 023 nahlásite, že potrebujete vyzdvihnúť lieky (potrebné je uviesť rodné číslo a adresu
bydliska)
o pracovníčka Vám ich najbližší pracovný deň vyzdvihne a zanesie domov na Vašu adresu
o hotovosť za vybrané lieky jej dáte po predložení pokladničného dokladu.

