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Мили съседи, сега повече от всякога, трябва да бъдем задружни, за да се
справим с тази ситуация. Затова предлагам доброволна помощ на тези
сред нас, които имат нужда от подкрепа.

 ............................................................................................
  .........................................................................
   .........................................................................
Ако сте възрастни или имате притеснения да излизате поради
здравословен проблем, не се колебайте да се свържете с мен по телефона,
или със съобщение. Ще се погрижа да ви осигуря всичко необходимо,
за да продължите да се чувствате комфортно в дома си, докато трае
това извънредно положение.
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Ще се постарая да отговоря максимално бързо. Ще спазвам всички мерки за
предпазване от заразата, а при предаването на продуктите няма да има контакт.
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Това са продуктите, които ми поръча.

Това са продуктите, които ми поръча.

Ако имаш нужда от още нещо, само се обади.
Не забравяй да дезинфекцираш опаковките
на продуктите преди употреба.
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