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HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ č.3 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

 

Opět vás zdravíme a zasíláme informace o našich klientech a opatřeních, která jsou v našem 

seniorském domě zavedena a dodržována. 

 

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

VNITŘNÍCH prostor SD Ořech (ani do bytu, ani do budov, ani na chodby) a to ani v době 

víkendu! Zatím se nám daří udržet všechny klienty zdravé a alespoň trochu v psychické 

pohodě. 

 

Doufáme, že se postupně situace bude vracet do normálu, opatření se budou uvolňovat a 

budeme se moci všichni setkat osobně a v klidu. Je ovšem nutné, aby uvolňování bylo 

postupné a se vší opatrnosti. Bylo by škoda, když se nám doposud podařilo vše udržet a 

bylo vynaloženo takové úsilí ochránit vaše blízké, aby se to nyní pokazilo.  

 

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. Doba odloučení je už dlouhá. 

 

Abyste se mohli setkat alespoň na chvilku s vašimi blízkými, umístili jsme do areálu (viz 

foto) stoleček s křesílky, abyste si mohli nerušeně povídat a alespoň na chvilku se potěšit a 

povzbudit se navzájem. Setkání bude probíhat za dodržování VŠECH hygienických 

opatřeních (rouška, rukavice, bez doteku, 2m vzdálenost). POUZE v pracovní době, kdy je 

možné desinfikovat donesené věci a desinfikovat i místo setkání. Požádali bychom o 

respektování doby setkání a i nadále dodržování všech uvedených nařízení (viz výše). Vše, co 

doručíte, i nadále striktně předávat pouze přes kancelář SD Ořech.  
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Pokud klient cokoliv potřebuje a obrátí se na vás, dejte nám prosím vědět a my vše 

zajistíme. 

 

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 

 

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

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

731 126 095, sdorech@seniorske-domy.cz 

 

K nadcházejícím jarním dnům si přejme co největší pohodu, zdraví a dobrou náladu. 

 

 

     Přejeme vám především pevné zdraví a trpělivost! 

       

 

Váš Seniorský dům Ořech 
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