JÍDELNA PRO SENIORY OTEVŘENA
Vážení,

Otevírací doba: pondělí až pátek od 11,00 hod do 13 hod - výdej stravy končí v 12,30 hod
Jídlo s sebou bude servírováno pouze do u nás zakoupených jednorázových termoobalů.

Prosíme, respektujte pravidla níže, která vychází z platného mimořádného opatření MZČR :
- vstup do vnitřních prostor je možný pouze s respirátorem či obdobným prostředkem,

použijte, prosíme, dezinfekci

- při vstupu do vnitřních prostor je nezbytné :

a) předložit certifikát o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, který obsahuje

údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu,
který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

- od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní,
nebo

b) předložit potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, přičemž od prvního pozitivního
POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní
nebo

c) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem,
nebo

d) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že zákazník absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-DoV-2, určený pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním
výsledkem.

- dodržujte rozestupy mezi sebou cca 1,5 m, a to zejména při objednávce stravy či výdeji

stravy.

Případné dotazy zodpoví přítomní pracovníci. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Rozvážku obědů zajišťuje pečovatelská služba, tel: 725 015 335.
Dne 9.7.2021

Mgr. Martina Polanská, MBA

ředitelka Centra sociálních služeb Praha 2
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