
Město Kuřim informuje:

Nákupy s roznosem domů pro seniory
Vážení spoluobčané,
z důvodu šíření koronaviru Covid-19 je doporučeno co nejméně opouštět obydlí. Žádáme vás o maximální dodržování 
tohoto nařízení. Abyste nebyli nuceni vycházet každodenně z domu za nákupy, nabízí vám město Kuřim donášku 
nákupu domů. Nabídka platí pro občany Kuřimi ve věku 70 let a více.

Jak celá věc funguje? Jeden den si zboží objednáte, druhý den vám bude nákup doručený až do domu. Rozvoz budou 
zajišťovat dobrovolníci z Kuřimi, mj. kuřimští hasiči, sportovci či skauti. 

Objednávku je nutno udělat telefonicky na tel. číslech 541 420 463 (pevná linka) a 601 088 515 (mobil). 

Objednávky na druhý den je možné učinit denně od 8 do 13 hodin. Objednávky po 13. hodině budou vyřízeny až v další 
den. Doručení zboží bude následujícího dne od 10 hodin dále (podle množství objednávek).

Objednat lze základní potraviny, drogerii a také léky. Jeden nákup je omezen částkou nejvýše 1000 Kč. Platba za 
nákupy bude u každého uživatele služby evidována a platit se bude souhrnně jednou za dva týdny.

Nákup bude chystán a roznášen dobrovolníky vybavenými ochrannými prostředky (roušky, rukavice, desinfekční 
prostředky).

Nabídka potravin: 
Ovoce:
citrony 500 g
pomeranče síť 1 kg
mandarinky síť 1 kg
jablka balení 2 kg
jablka Gala tácek 4 ks
rajčata mini Roma 250 g/bal 

Zelenina:
okurky salátové
paprika trikolora 500 g

Pečivo:
chléb toustový K-Classic (celozrnný 500 g)
veka krájená (360 g)
rohlík běžný
chléb konzumní (krájený, balený, 450 g)
chléb konzumní s kmínem (krájený, balený, 250 g)
závin makový balený 400 g
vánočka 400 g 

Základní potraviny:
rýže parboiled varné sáčky 400 g
rýže dlouhozrnná K-Classic 1 kg
kolínka Malitas vaječné těstoviny 500 g
farfalle bezvaječné K-Classic 500 g
špagety Malitas vaječné těstoviny 500 g
špagety Noe bezvaječné těstoviny 500 g
olej slunečnicový 1 l
mléko trvanlivé K-Classic 1,5 % tuku 1 l
máslo 250 g

 
Konzervy:
Májka Hamé 100 g
Svačinka Hamé 100 g
okurky nakládané KLC 670 g

Pivo:
světlé výčepní Tas (vratná láhev 0,5 l)

Uzeniny a sýry:
salám Poličan K-Jarmark 100 g
salám Vysočina 100 g
sýr žlutý eidam plátky 100 g
sýr žlutý eidam bloček 250 g

Nabídka toaletního papíru:
K-Classic 3 vrst. 8x150 útržků
FineSoft 3 vrst. 8x16,5 m
Amelia 2 vrst. 1x68 m

Nabídka drogerie:
podle potřeby 

Léky:
podle potřeby, lze zařídit i vyzvednutí léků na předpis
(Lékárna na poliklinice).
Léky lze objednat rovněž telefonicky, následný rozvoz 
zajistí lékárna.

Sortirment potravin se může měnit, aktuální informace 
vám dají na uvedených telefonních číslech.

V případě nutnosti lze objednat i jiné než uvedené potraviny.



5 doporučení pro seniory, jak se chránit
1. Zůstaňte doma v bezpečí
Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny z hlediska dopadů koronavirové nákazy. Doporučujeme proto všem seniorům a lidem se zdra-
votními potížemi po dobu nouzového stavu neopouštět domácnost a vycházet ven zcela výjimečně, dokud nebudou snížena rizika šíření 
koronavirové nákazy a nebude stav nouze odvolán. V domácnosti jste v klidu a v bezpečí. 
Doporučujeme mít ve vaší domácnosti dobře vyvětrané místnosti. Pokud bude hezké počasí, lze chodit na balkón nebo zahrádku, pokud 
ji máte přímo u vašeho domu. Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, drogerie nebo léků, požádejte o pomoc jinou osobu z vašich 
blízkých, sousedů nebo známých nebo požádejte o pomoc Město Kuřim - využijte telefonicky naše linky 541 420 463 (pevná) a 601 088 515 
(mobil), které jsou v provozu od 8 do 17 hodin.

2. Využívejte ochranné prostředky a myjte si ruce
Pokud se rozhodnete v nutném případě vyjít z domu, prosíme, vyhýbejte se místům s vyšší koncentrací lidí. Při cestě ven používejte vždy 
ochranné prostředky – zejména noste ústní roušku, doporučeny jsou také rukavice a brýle. Pokud ústní roušku  nemáte, využijte jakoukoli 
náhradu roušky jako je šála nebo šátek přes nos a ústa.
Myjte si ruce a používejte desinfekční prostředky. Mytí rukou by se mělo provádět často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 
20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama. 

3. Osobní kontakt omezte na nezbytně nutný kontakt s blízkými
Pokud žijete v jedné domácnosti s dalšími lidmi, prosíme, omezte nezbytně nutný kontakt s rodinou a vašimi blízkými také v rámci domác-
nosti. Je třeba používat desinfekci a zachovat řádný úklid společných prostor. Doporučeno zavírat dveře, v koupelně používat vlastní ručníky 
a používat ochranné prostředky.
Pokud nejste ve společné domácnosti, je dobré si s vašimi blízkými omezit kontakt pouze na dodávky základních potravin, nákupů a léků, 
současně ale nezapomínejte na další sociální kontakt, doporučujeme často si telefonovat nebo psát s rodinou a přáteli.

4. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte 
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat 
kontakt s ostatními lidmi.
V případě, že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte ihned a bez prodlení telefonicky svého 
lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112. Pokud 
potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, je zřízena celostátní linka 1212 nebo jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního 
ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370. 

5. Udržte si pozitivní mysl s pomocí rodiny, přátel nebo psychologů
Období nejistoty, po které je třeba se chránit před epidemií, může být pro celou řadu z nás těžké zvládnout o samotě. Proto doporučujeme 
udržovat telefonický kontakt s přáteli a rodinou. Informace o sociálně – právních otázkách, uklidnění i zprostředkování další pomoci nabízí 
bezplatná celostátní linka Seniorpointů, fungující nonstop: 840 111 122. 
Je důležité udržovat si pozitivní myšlení a zbytečně nepropadat strachu. Situace je složitá, ale jistě zvládnutelná. Pokud byste měli psychické 
problémy, neváhejte využít linku telefonické pomoci kuřimským seniorům, kterou Město Kuřim zřídilo a kde si můžete popovídat a vyřešit 
své problémy se zkušenými klinickými psychology na telefonu: 607 042 147.

Činnost rozvozu obědů seniorům a pečovatelské služby seniorům po dobu nouzového stavu ze strany Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková Organizace nadále pokračuje (tel. č. 541 518 311, 541 231 244, 541 231 320).

Linky pomoci pro kuřimské seniory

Důležitá telefonní čísla, kam se obrátit o pomoc:

112 – Tísňová linka pro případ, potřebujete urgentní lékařskou 
pomoc nebo oznámení jakékoli mimořádné události integrovanému 
záchrannému systému.

1212 – Celostátní zdravotnická linka ohledně informací k nemoci 
Covid-19

541 420 463, 601 088 515 – Linka pomoci pro kuřimské seniory 
s nákupem potravin, léků a drogerie – v čase 8 do 17 hodin.

607 042 147, 732 782 107 – Linka psychologické pomoci 
pro kuřimské seniory – pondělí až pátek 15 – 19 hodin.

840 111 122 – Senior Point – linka je v provozu nonstop

Restaurace, kde si lze objednat jídlo v jednorázových obalech s 
rozvozem do Kuřimi:

• VIVA restaurant Kulturní dům - 602 244 199
• Pizzeria LaBocca - 602 783 149, www.labocca.cz
• Country bar Kuřim - 541 264 779, www.countrybarkurim.cz 
• Pizza Amici - www.amici.cz
• U Mertů – 602 544 680
• SushiMi – 604 945 574, www.sushimi.cz
• Restaurace Wellness Kuřim - 608828720, 777874274
• Hospůdka Kuřim - 776 761 281
• Restaurace U Baumannů Česká -  730 151 904, www.ubaumannu.cz

Dokument vydává Město Kuřim s informacemi platnými ke dni 18. 3. 2020.
Pro další aktuální informace sledujte webové stránky města www.kurim.cz. 


