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HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ č.5   

(v souvislosti s nemocí COVID-19) 

 

 

V souvislosti vyhlášením Nouzového stavu v ČR, s vládním nařízením a s Nařízení 

hygienické stanice hlavního města Prahy jsou v Seniorském domě Ořech nařízena 

následující mimořádná opatření: 

 

Vstup do SD Ořech je v současné chvíli ZAKÁZÁN, pokud chcete cokoliv předat svým 

blízkým, prosím učiňte tak způsobem jako na jaře, přes kancelář SD Ořech. Vše 

vydesinfikujeme a předáme dále. To se týká i všech neodkladných záležitostí, které chcete vy 

nebo vaši blízcí řešit, kontaktujte kancelář SD Ořech a domluvte se na dalším postupu.  

Vstup do areálu SD Ořech pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa). A pouze pro předání 

věcí (léků, nákupu, dárků apod.). V případě potřeby vám látkovou roušku zapůjčíme 

v kanceláři SD Ořech. 

Dezinfekce rukou je umístěna u každého vchodu do budovy, ve společenské místnosti, na 

terase a v kanceláři. Klienti jsou povinny ji použít (viz foto), kdykoliv se vydají mimo 

prostor Seniorského domu Ořech (procházka, urgentní návštěva lékaře apod.) a vrací se zpět. 

 

   

Dbejte prosím zvýšené osobní hygieny – zejména časté a důkladné mytí a desinfekce rukou. 

Pokud jste vy nebo někdo z příbuzných přišel do styku nebo byl v kontaktu s nakaženými, 

prosím INFORMUJTE vedení SD Ořech neprodleně. 
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Situace v SD Ořech je stabilní, běžný provoz zůstává nezměněn a všechny služby plně 

fungují. SD Ořech je v tuto chvíli vybaven dostatečným množstvím ochranných pomůcek. 

 

Prosím buďte ohleduplní k sobě i ostatním a pomozte nám udržet normální provoz v našem 

seniorském domě, abychom (v případě prokázané nákazy) nebyli nuceni přistupovat 

k drastickým opatřením. Pevně věříme, že jako na jaře se nám podaří udržet SD Ořech bez 

nákazy našich klientů a že situaci zvládneme. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

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 a pochopení. Velmi si toho vážíme! 

Pokud byste cokoliv potřebovali, jsme tu pro vás: 731 591 772 a nebo 731 126 095, 

sdorech@seniorske-domy.cz 

 

Přejeme krásné letní dny, pokud možno plné pohody a sluníčka. 

 

 

     Přejeme vám především pevné zdraví a trpělivost! 

       

 

Váš Seniorský dům Ořech 
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