
Potraviny pro studenty v karanténě - bezkontaktní doručení na pokoj 

Food for students in quarantine - contactless delivery to the dormitory 

(english down) 

 

Dobrý den,  

 

podařilo se nám vyjednat povolení vstupu kurýra do budovy až k buňce, kde pobývá student v 

karanténě.  

 

Postup bude následující: 

1) Jakmile budete vědět, že k vám jede kurýr (ať už Dámejídlo, Rohlík, Košík, léky apod...), tak 

telefonicky informujete recepci koleje (telefonní číslo na recepci na kolej Volha +420 220 447 

201, případně interní linka 7201). 

 

2) Kurýra, až Vám zavolá, pošlete na recepci, aby se ohlásil, komu nese např. to jídlo a na kterou 

buňku. Kurýr Vám nechá objednávku u dveří a třeba ťukne, že už tam je a třeba zavolá přes 

dveře, že odchází pryč. Nesmíte s nikým přijít do kontaktu. 

 

Prosíme, toto je povoleno využívat pouze pro ty, kteří jsou v karanténě a nemají 

případně nikoho známého, kdo by jim vyzvedl jídlo od kurýra a donesl ke dveřím.  

Všechny objednávky mějte zaplacené předem. 

 

Kolejní rada 

 
 

Food for students in quarantine - contactless delivery to the dormitory 

 

Good afternoon,   

 

we successfully arranged the excess of carriers to the dorms to the room, where student in 

quarantine lives.   

 

Follow the instructions:  

1) At the moment, you know, the carrier is coming (Dáme jídlo, Rohlík, Košík etc...), call on the 

reception of the dorms. Volha dormitories +420220447201 (or 7201 for the phones in your 

room). 

2) At the moment carrier calls you, sent him to the reception to announce where he is carrying 

the food (name, number of room...). Carrier will bring the order to your doors and he will knock 

on the doors at the moment, he will be walking away. You cannot come to personal contact 

with anyone. 

This is allowed just for the people in quarantine, who don't have anyone else to bring 

him food from carrier to the dorm doors. 

All the orders must be already paid. 

 

Dormitory Board  


