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Qyteti shpërndanë pako ushqimore për racionin e drekës fëmijëve dhe të rinjëve të mësimit
parashkollorë dhe të mësimit fillor e të mesëm të ulët që mbajnë mësimin nga distanca
Qyteti Vantaa duke filluar nga 2.4 shpërndanë pako ushqimore për racionin e drekës fëmijëve të mësimit
parashkollor si dhe nxënësve të mësimit fillor dhe të mesëm të ulët. Shpërndarja e pakove ushqimore të
drekës është paraparë për familjet, të cilat ndihen se kanë nevojë për këtë. Prindi mundet me e marrë pakon
e drekës në pikën ku bëhet shpërndarja dy herë në javë, të marteve dhe të enjëteve nga ora 15.00-17.30.
Pakot e drekës i shpërndajmë në pikat shërbyese si në vazhdim: gjimnazi në Sotungi, gjimnazi në Tikkurila,
gjimnazi në Lumo, pika shërbyese e Talvikkitie në Varia, pika shërbyese e Rälssitie në Varia, gjimnazi në
Vaskivuori, shkolla në Länsimäki, shkolla në Aurinkokivi si dhe shtëpia e të rinjëve në pjesën e klubit të
mbrëmjeve në Pähkinärinne. Adresat e këtyre pikave shërbyese janë të renditura në fundin të këtij teksti.
Përbërja e pakos së drekës ndryshon nga dita në ditë, me keqëardhje por kërkesat e veçanta në zgjedhje të
ushqimit të caktuar nuk mund të bëhen.
Gjatë dhënjes së pakos ushqimore prindi duhet të lajmroj emrin e qerdhes së fëmijës ose emrin e shkollës së
të riut. Nuk është e nevojshme të lajmroheni më heret në pikën shpërndarëse të drekës. Do të përpjekemi të
organizojmë shpërndarjen ashtu që aty të mos krijohet rendi i pritjes. Mos eja për ta marrur pakon
ushqimore, nëse ti ke simptoma të gripit.

Për mësimin mbrenda në objekte akoma vazhdon të jepet ushqimi i drekës në mësimin parashkollor ose në
shkollë. Atyre për mësim nga distanca nuk ju jepet ushqim i nxehtë, pasiqë është paraparë, që ky ushqim të
shërbehet në shtëpi.
Pikat shpërndarëse të pakove të drekës:
Gjimnazi në Sotungi
Sotungintie 19, 01200 Vantaa
Gjimnazi në Tikkurila
Valkoisenlähteentie 53, 01370 Vantaa
Gjimnazi në Lumo
Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa
Gjimnazi në Vaskivuori
Virtatie 4, 01600 Vantaa
Pika vepruese e Talvikkitie në Varia
Talvikkitie 119, 01360 Vantaa
Pika vepruese e Rälssitie në Varia
Rälssitie 13, 01530 Vantaa
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Shkolla në Länsimäki
Pallastunturintie 27, 01280 Vantaa

Shkolla në Aurinkokivi
Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa
Shtepia e të rinjëve në Pähkinärinne, pjesa e klubit të mbrëmjeve
Mantelikuja 4, 01710 Vantaa

