Vážení strávníci,
S ohledem k probíhající situaci a zamezení šíření nákazy COVID – 19,
provozujeme jídelnu Zlatá Kotva v nouzovém režimu.
Prosím, přečtěte si následující informace, týkající se provozu jídelny.

UPOZORNĚNÍ.
Veškeré platby budou až do odvolání přijímány pouze bezhotovostně!!!


















1. Vrácení stravného za měsíc březen
Ve dnech 16. a 17. 3. 2020 (kdy jídelna nevařila) máte automaticky všichni
odhlášené obědy.
Za neodhlášené obědy po tomto datu nebudou peníze vráceny.
Stravenky odhlášených obědů – vratky za březen, prosím, vložte do obálky
nadepsané VAŠÍM JMÉNEM - a přiložte vyplněný souhlas s vrácením
peněz na bankovní účet (je v příloze tohoto informačního letáčku). Tuto
obálku následně předejte pracovníkům při výdeji oběda.
Následně Vám budou peníze za skutečně odhlášené obědy vráceny na Váš
účet.
Prosím a apeluji na ty z Vás, kdo nemáte vlastní účet, abyste se domluvili
například se svými dětmi, příbuznými, známými ..., kam by se peníze mohly
vrátit, abychom se tak všichni vyhnuli přímému kontaktu s penězi.
Pokud i tak někdo z Vás nemá příležitost, kam peníze zaslat, uschovejte si
prosím stravenky k případnému vrácení peněz v hotovosti až do doby, kdy
pominou opatření vyhlášená vládou.
2. Prodej stravenek na měsíc duben
Prodej stravenek na duben měl probíhat ve dnech 24. - 25. 3. 2020.
Tento prodej je z bezpečnostních důvodů zrušen.
Pokud budete chtít odebírat obědy v dubnu, prosím, zavolejte na číslo:
353 566 552
Bohužel nebudete mít možnost výběru stravy.
Obědy Vám přihlásíme. Bude pro Vás vytištěna složenka (kde bude
bankovní číslo účtu a Váš variabilní symbol). Složenku můžete uhradit
buď bankovním převodem nebo na poště. Opět doporučujeme přednostně
bankovní převod (mohou zaplatit vaši příbuzní) i vzhledem k Vaši
bezpečnosti.
Částku prosíme uhradit nejdéle do 5 dnů od převzetí složenky.
Po úhradě budou vytištěny stravenky, které obdržíte při výdeji oběda.
Odhlašování obědů v dubnu bude probíhat stejně jako v měsíci březnu.
Telefonicky odhlásíte oběd a pokud budu mít již Váš souhlas z předchozího
měsíce, peníze Vám budou vráceny počátkem následujícího měsíce na účet
(vratky za duben počátkem května). Vyplnění souhlasu platí nastálo, nebude

nutné jej znovu vyplňovat.



Výdej obědů bude probíhat do odvolání stejně, tj. do jednorázových
plastových krabiček, bez polévky. Polévka bude kompenzována ovocem.
Pro ty z Vás, kteří nemohou docházet do jídelny a nemají možnost se o
sebe postarat ani s pomocí rodiny, je možné s pomocí sociální
pracovnice sjednat dovoz obědů. Upozorňuji, že toto se týká pouze těch
z Vás, kteří se sami o sebe nemohou postarat nebo nemají zajištěnu
pomoc blízkých a rodiny!!!

Věřím, že budete v zájmu svého zdraví dodržovat výše uvedené pokyny. Všichni
doufáme, že tato situace co nejdříve pomine a opět se všichni budeme ve zdraví
vídat. Přeji všem hlavně hodně zdraví a předem všem děkuji pochopení.
Za MZSS
Vaše Mourková Barbora

