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TISKOVÁ ZPRÁVA
Radnice zajistí nákup osamělým seniorům a lidem v karanténě
Senioři, zdravotně handicapovaní, či lidé v karanténě, kteří žijí na území městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky a nemají možnost zajistit si sami nákup základních
potravin, drogerie a léků, mohou od pondělí 2. listopadu využít znovu zavedenou službu,
která jim tyto potřeby obstará. Stačí vždy v pondělí nebo ve čtvrtek od osmi do čtrnácti
hodin zavolat na telefonní číslo 599 459 222 a objednat si, nebo napsat na e-mailovou
adresu pomoc@marianskehory.cz. Nákupy jim budou rozvezeny vždy následující den,
tedy v úterý či v pátek v době od osmi do deseti hodin.
„Omezení volného pohybu osob v době nouzového stavu dopadlo především na osaměle
žijící seniory a handicapované lidi. Rádi bychom jim spolu s kolegy z odboru sociální péče,
kteří se na této nouzové službě spolupodílí, usnadnili život v této obtížné situaci. Budu
ráda, když lidé využijí této pomoci a ochrání tak své zdraví,“ řekla místostarostka Jana
Pagáčová.
Nákupy mohou zájemci platit hotově, kdy mají možnost založit si kredit, ze kterého budou
čerpat. Pokud ale doma nemají dostatečnou hotovost, mohou si pořídit zboží i bezplatně
s tím, že uzavřou s radnicí dohodu o úhradě nákupu do konkrétního data. V takovém
případě další nákup je možné využít až po zaplacení prvního. Další možností je úhrada
nakoupeného zboží platební kartou, kdy speciálně pro tento způsob platby radnice pořídila
mobilní terminál a řidič zajišťující rozvoz ho má vždy s sebou. Zajištění nákupu a dovoz je
bezplatné, hradí se pouze hodnota nákupu.
„Pro naše obyvatele jsme nákupy zajišťovali už v první vlně epidemie na jaře a vše
fungovalo bezvadně. Proto pokud se prodlouží nouzový stav, s čímž počítáme, tak od
pondělí příštího týdne začneme přijímat objednávky. Nákupy budou zajišťovat pracovníci
odboru sociální péče a další zaměstnanci radnice. V případě, že zaznamenáme o službu
vyšší zájem, jsme schopni kapacitu posílit,“ dodal mariánskohorský starosta Patrik Hujdus.
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