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HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ č.2 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

 

Opět vás po týdnu zdravíme a zasíláme informace o našich klientech a opatřeních, která jsou 

v našem seniorském domě zavedena. 

 

I nadále je striktně zakázán vstup rodinných příslušníků, příbuzných a jiných osob do 

prostor SD Ořech (a to ani v době víkendu, ani do areálu a ani do bytu)! Zatím se nám daří 

udržet všechny klienty zdravé a alespoň trochu v psychické pohodě. 

 

I nadále pro naše klienty zajišťujeme veškeré jejich požadavky a potřeby (nákupy, léky, 

nezbytné kontroly a dopravy, odběry v SD Ořech, vyšetření lékařem, konzultace s lékaři, 

roušky, rozdáváme domácí úkoly z cvičení paměti, noviny, poštu, platby, drobné údržby, 

odpadky, úklidy apod.). Pokud klient cokoliv potřebuje a obrátí se přeci jen na vás, dejte 

nám prosím vědět a my vše zajistíme. 

 

Změnili jsme dodavatele jídla, poskytuje nám v současné chvíli pouze 1 menu na výběr, ale 

doufáme, že až odezní všechna opatření a karantény, nabídka jídla bude opět širší a pestřejší.  

 

I tento týden jsme obdrželi od různých milých dárců roušky, dokonce i desinfekci a ochranné 

štíty. Štíty jsou velmi nápadité a doma vyrobené, přesto nás chrání a jsme za ně rády a od 

obce Ořech klienti obdrželi balíčky s vitamíny. Jsme moc rádi a děkujeme, že na nás myslíte a 

že nám pomáháte. Aktuální informace a dění v SD Ořech můžete také sledovat na našich 

sociálních sítích:   FB @Seniorský dům Ořech 

Instagram @sdorech 

Web: www.seniorske-domy.cz 

 

Pro vaše blízké noste opravdu JEN to NEZBYTNÉ (např. léky, které třeba objednáváte u 

specialistů mimo SD Ořech, a i tak můžeme poslat e-recept, a jeho vyzvednutí můžeme 

zajistit). A opět vše, co doručíte, striktně předávat pouze přes kancelář SD Ořech. Buďte i 

nadále co nejvíce v kontaktu s vašimi blízkými, mluvte s nimi, pište a ujišťujte je, že nejsou 

sami a že i vy jste s nimi. 

 

Moc vám všem děkujeme za vaši pomoc, ohleduplnost, pochopení a poděkování. Velmi si 

toho vážíme! Pokud by jste cokoliv potřebovali, jsme tu pro vás: 731 591 772 a nebo 

731 126 095, sdorech@seniorske-domy.cz 

 

K nadcházejícím velikonočním svátkům vám přejeme především jejich poklidné a příjemné 

prožití, osvěžující jaro a dobrou psychickou pohodu. 

 

     Přejeme vám všem především pevné zdraví a trpělivost! 

       

Váš Seniorský dům Ořech 
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