Vážení spoluobčané,
současná opatření v souvislosti epidemií COVID
19, vyhlášená vládou ČR, jsou velmi razantní a
budou v následujících týdnech ovlivňovat naše
životy.
Uvědomuji si, že se řada našich spoluobčanů
může dostat do složité životní situace, a proto
průběžně připravujeme a organizujeme rozličnou
pomoc. Veškeré informace jsou zveřejnovány na
webových stránkách obce (www.obecsuchdol.cz)
a jsou pravidelně aktualizovány.
V současné době je spouštěn systém pro občany trvale žijící na území našich obcí, který
zajistí rozvoz nákupů. Tento systém je určen pro osoby, které nemají možnost zajistit
si nákup jiným způsobem (rodina, soused apod.) a jsou v karanténě nařízené lékařem
nebo Krajskou hygienickou stanicí), pro osoby v domácím ošetření nebo seniory nad 70
let. Nevztahuje se na osoby omezené na pohybu Rozhodnutím vlády ČR.
Bohužel v tuto chvíli nemůžeme nabídnout materiální pomoc typu ochranné
prostředky a dezinfekci. Na získání těchto potřeb od českých a zahraničních dodavatelů
intenzivně pracujeme. Prozatím pro dobrovolníky a potřebné starší občany zajištujeme
šití alespoň provizorních látkových roušek.
Protože nikdo neví, jak dlouho budou epidemiologická opatření trvat, předpokládá se
horizont minimálně několika týdnů, musíme se připravit na dlouhodobou občanskou
pomoc. V této činnosti mají nezastupitelné místo dobrovolníci – občané ochotní
nezištně pomáhat. I když řada spoluobčanů již pomoc nabídla, prosím všechny, kdož
jsou ochotni pomáhat, aby se zaevidovali do seznamu dobrovolníků na telefonu
602 513 671 nebo 725 712 702. Jejich úloha je nezastupitelná! Aby vše dobře
fungovalo a samotní dobrovolníci měli čas i na vlastní odpočinek, je třeba mít
dostatečnou základnu.
Vážení spoluobčané, uvědomuji si, že situace, ve které se nyní ocitáme, není
jednoduchá, a ještě nás čeká nelehká zkouška. Jsem ale přesto přesvědčena, že se nám
společně povede situaci zdárně zvládnout. Nosme roušky, nepodléhejme skepsi a
panice, chovejme se tak, jak si to situace vyžaduje, zodpovědně, ohleduplně, slušně a
disciplinovaně.
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Systém zásobování
Komu je služba určena:
•

Občanům, kteří si nemají možnost zajistit nákup jiným způsobem (rodina, soused
apod.) a jsou v karanténě nařízené lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí), dále
pro osoby v domácím ošetření nebo seniory nad 70 let.

Jaké nákupy:
•
•
•
•
•

Potraviny – základní (sortiment ENAPO)
Hygienické potřeby (pleny, toaletní papír, vložky …)
Drogerie – základní (bez určení značky/výrobce)
Léky – výhradně e-recept (léky nezbytné k zajištění zdraví typu - na diabetes,
antibiotika, vysoký krevní tlak … )
jednotlivý nákup do hodnoty 500,- Kč

Způsob objednání:
•
•

Nákupy budou objednávány výhradně na telefonicky na čísle 602 513 671 nebo
emailem na podatelna@obecsuchdol.cz, ou@obecsuchdol.cz.
Objednávky budou ve většině případů dle možností rozváženy následující den.

Objednávka musí obsahovat:
•
•

Jméno objednatele, kontaktní telefon, adresa doručení, zboží a den dodání, doba
karantény/pracovní neschopnosti, případně email k zaslání průběžného vyúčtování.
Telefonát bude vždy zaznamenáván!

Způsob dodání:
•

•

Nákupy budou rozváženy dobrovolníky, vždy bez kontaktu s občanem. Budou
dodávány v jednorázových označených (znak obce + kontakt a jméno objednatele)
taškách za dvířka nebo před vchodové dveře. Občan bude o probíhajícím rozvozu
telefonicky informován. Doručení nákupu bude občanem potvrzeno SMS nebo
telefonicky.
Nesmí dojít k osobnímu kontaktu s rozvážející osobou.

Úhrada:
•
•

Nákup bude hrazen z rozpočtu obce a po skončení konkrétní karantény nebo pracovní
neschopnosti bude částka za nákup/nákupy uhrazena žadatelem zpět obci .
K nákupu budou vystaveny dvě účtenky, jednu obdrží občan, druhá bude součástí
vyúčtování na úřadu. Vyúčtování bude za určené (předem dohodnuté) období
rozesláno elektronicky, ve výjimečných případech vloženo do schránky. Platba
proběhne převodem na účet číslo: 443500389, kód banky: 0800, výjimečně v hotovosti
(senioři).

Kdy požádat o pomoc:
•
•

v okamžiku nařízení karantény lékařem nebo Krajskou hygienickou stanicí.
osoby v domácím ošetření a senioři nad 70 let mohou požádat ihned na základě svého
rozhodnutí dodržovat bezpečnostní opatření.

