Informace o obědech
ProSenior Nový Jičín (PSNJ) nabízí uživatelům dovoz obědů prostřednictvím
pečovatelské služby. Při rozvozu obědů musí být dodrženy zákonné podmínky, které
stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR podle vyhlášky 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny
při činnostech epidemiologicky závažných. Jedním ze základních požadavků dle § 25
této vyhlášky je: „Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli
co nejdříve, a to za teploty nejméně +60 oC.“
Z tohoto důvodu přepravuje PSNJ obědy pouze v TERMO-JÍDLONOSIČÍCH, které
jsou schopny udržet požadovanou teplotu pokrmů, aby nedocházelo k množení
mikrobů.

Každý uživatel PSNJ, který má zájem o dovoz obědů si musí jeden termo-jídlonosič
zakoupit (platí pro uživatelé mimo DPS). Druhý jídlonosič zapůjčí PSNJ za poplatek
10,- Kč za měsíc. PSNJ si vyhrazuje právo odmítnout dovoz obědů uživateli, který si
zajistí jiný než požadovaný jídlonosič.

Cena dovážky obědů

15,- Kč za jeden oběd
(viz. ceník PSNJ)

Čas dovážky obědy

v DPS
od 10:45 do 11:45
mimo DPS od 11:00 do 14:00

DODAVATELÉ STRAVY
Ve všední dny
ZŠ a MŠ Jubilejní Nový Jičín
Cena: 59,- Kč
Jídelníček: 1x měsíčně
Způsob platby zálohy na stravné
1. Bankovním převodem na základě svolení k inkasu na č.ú. 22808764/0600
(limit 1500,- Kč)
2. Hotově v kanceláři školní jídelny ZŠ Jubilejní 3, Nový Jičín ve stanovený
den (cca 23. den v měsíci)
Přihlášky a odhlášky obědů nejpozději téhož dne do 8:00 hod. na následujících
kontaktech
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz
Tel.: 556 709 629, 555 538 896
Web: www.zsjubilejni.cz

Víkendy a státní svátky
Domov pro seniory Duha
Cena: 75,- Kč
Jídelníček: 1x měsíčně
Způsob platby stravného:
1. Výběr platby v hotovosti u ekonomicko-administrativní pracovnice (vždy
poslední týden v měsíci)
2. Platba převodem na č.ú. 25435801/0100
Přihlášky a odhlášky obědů nejpozději ve čtvrtek do 9:00 hod. na následujících
kontaktech
E-mail: dlouha@domovduha.cz
Tel.: 556 714 193, 736 750 605

V Novém Jičíně dne 25. 1. 2019

