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Obec Stráňany

Od: elixir zdravia <info@elixirzdraviasl.sk>

Odoslané: 8. marca 2021 9:50

Komu: obecmalylipnik@livenet.sk; matysova@matysova.sk; starosta@novalubovna.sk; 

obrucne@zoznam.sk; obecorlov@slnet.sk; starosta@starina.sk; 

obecstranany@slnet.sk; sambron@slnet.sk; obecudol@obecudol.sk; 

obecvislanka@centrum.sk; info@hniezdne.sk; starostaforbasy@slnet.sk; 

lackova.obec@azet.sk; starostka@litmanova.sk; starosta@obecjarabina.sk; 

obeckremna@livenet.sk; miroslav.pokrivcak@hranicne.sk; starostamnp@gmail.com; 

starosta@kolackov.sk; starosta@plavnica.sk; anna.hilakova@sulin.dcom.sk; 

obecvr@slnet.sk; obecnizneruzbachy@gmail.com; obec.legnava@gmail.com; 

starosta@plavec.sk

Predmet: Fwd: Opravená ponuka sociálnych služieb

 
Dobrý deň pani starostka, pán starosta, 
  
touto cestou si Vás dovoľujeme v krátkosti informovať, či pripomenúť sociálne služby, ktoré poskytuje naša nezisková 
organizácia Elixír zdravia, n.o. aj v tomto období šíriacej sa pandémie COVID-19. 
  
Poskytované služby: 

1. "Sociálny taxík" 
2. Bezplatná donáška liekov a zdravotníckych potrieb 
3. Požičiavanie zdravotníckych pomôcok a sociálne poradenstvo 

Poskytované služby sú určené pre: 

1. Seniorov nad 62 rokov 
2. Osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
3. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (s preukazom ŤZP) 

Sociálny taxík  

  Vozidlo sociálneho taxíka je bezbariérové, upravené aj na prevoz klientov na invalidnom vozíku. V prípade potreby 
vieme na prevoz klientovi požičať invalidný vozík bezplatne. Preprava je určená predovšetkým do zdravotníckych 
zariadení a späť v rámci okresu Stará Ľubovňa, ale aj mimo okresu resp. za iným účelom než návšteva 
zdravotníckeho zariadenia. Asistencia vodiča pri nastupovaní a vystupovaní z vozidla je samozrejmosťou. 
Zabezpečená je preprava aj späť domov. 

  V rámci prepravy sa dodržiavajú prísne protiepidemiologické opatrenia, ktorých súčasťou je dezinfekcia rúk klienta 
pred nástupom do vozidla, ochrana dýchacích ciest respirátorom alebo rúškom, dezinfekcia miesta vo vozidle po 
vystúpení klienta, pravidelná dezinfekcia motorového vozidla, prevoz klientov iba jednotlivo, ak sa klienti nedohodnú 
inak. 

  Počas obdobia o čkovania proti pandémii zabezpe číme klientom aj skupinovú prepravu na 
očkovanie za cenu prepravy jednej osoby (klienti musi a súhlasi ť so spolo čnou prepravou). 
V prípade potreby, zabezpe číme po dohode s klientom aj jeho registráciu potreb nú k 
očkovaniu proti COVID-19.  

  Termín prepravy odporu čame nahlási ť deň vopred, nie je to však podmienkou.  

 

Donáška liekov a zdravotníckych potrieb  
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  Táto služba má v období pandémie výrazné opodstatnenie, pretože jej využívanie znižuje mobilitu zvlášť 
ohrozených skupín obyvateľstva. Vzhľadom k tomu, že mnohí lekári pracujú v súčasnosti v obmedzenom režime, 
vieme po dohode s klientom zabezpečiť aj predpísanie receptu na lieky a zdravotnícke pomôcky u jeho ošetrujúceho 
lekára a tiež nákup voľnopredajných liekov. Služba donášky liekov a predpísanie receptov je pre  klientov 
bezplatná!  
  
   Podrobné informácie o poskytovaných službách vrá tane cenníkov sú uvedené na stránke 
www.elixirzdraviasl.sk . 
  
  

Tento projekt je podporovaný dotáciou z Ministerstv a investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, preto Vás nežiadame o finan čnú podporu 
poskytovaných služieb, ale iba o ich propagáciu med zi občanmi obce.  
  

  
 
S pozdravom 
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Marek Vantroba 
mobil: 0919 084 152 
www.elixirzdraviasl.sk  
  

 


