Seniorský dům Ořech
HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ
KLIKNETE ZDE:
Z důvodu onemocnění Covid-19 zasíláme doplněná opatření zavedená v našem Seniorském domě
Ořech:
-

Veškeré osobní věci, ovoce, dopisy, dárky, jídlo apod. vložte do igelitové nebo plastové tašky
Horní okraj tašky přehněte a přelepte izolepou
Tašku označte jménem klienta
Tašku předávejte POUZE v kanceláři SD Ořech
Po doručení tuto tašku vydesinfikujeme postřikovou desinfekcí
Tašky po desinfekci a vyvětrání předáme klientům
Je striktně zakázán vstup rodinných příslušníků, příbuzných a jiných osob do prostor
SD Ořech (a to ani v době víkendu, ani do areálu ani do bytu)!

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.
Prosíme a žádáme vás, abyste byli co nejvíce v kontaktu s vašimi blízkými, mluvili s nimi, psali jim,
povzbuzovali je a ujišťovali, že na tuto složitou dobu nejsou sami a že i vy jste s nimi. Určitě je to
povzbudí a zlepší náladu. Je to pro všechny složitá doba a kontakt s blízkými je jedna z věcí, která
jistě přispěje k jejich dobrému psychickému stavu.
Jak jistě víte, hygienická opatření jsme v našem zařízení zavedli již před vyhlášením všech vládních
opaření a nařízení, izolujeme se od vnějších vlivů především proto, aby všichni uvnitř SD Ořech byli
co nejvíce v bezpečí a v pořádku. Buďme ohleduplní i nadále a i když se zdá, že jsme z nejhoršího
venku a nemůže se nic stát, vydržme..!
Moc vám všem děkujeme za vaše nabídky pomoci, za ušité roušky, za vaši ohleduplnost, pochopení a
poděkování. Velmi si toho vážíme!
Pokud byste se cokoliv potřebovali zeptat nebo od nás pro vaše blízké zajistit a zařídit, jsme tu:
731 591 772 a nebo 731 126 095, sdorech@seniorske-domy.cz
Přejeme vám všem především pevné zdraví a trpělivost!
Váš Seniorský dům Ořech
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