Seniorský dům Ořech
HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ č.4
(v souvislosti s nemocí COVID-19)

V souvislosti s Nařízení hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6 s účinností
od 27.7.2020 jsou nařízena následující mimořádná opatření:
Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, a to:
-

V prostředcích podzemní dráhy – metra a jeho prostorech přístupným cestujícím
Ve všech zdravotních zařízeních

OPATŘENÍ V SENIORSKÉM DOMĚ OŘECH:
Vstup do SD Ořech doporučujeme pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa). V případě
potřeby vám látkovou roušky zapůjčíme v kanceláři SD Ořech.
Dezinfekce rukou je umístěna u každého vchodu do budovy, ve společenské místnosti, na
terase a v kanceláři. Vstupující osoby jsou povinny ji použít (viz foto).

Dbejte prosím zvýšené osobní hygieny – zejména časté a důkladné mytí a desinfekce rukou.
Ty, kteří cestují prostředky MHD, stýkají se s příbuznými, navštěvují lékaře žádáme,
aby dodržovali zvýšené osobní hygieny a dodržovali všechna opatření a nařízení HS.
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Seniorský dům Ořech
Pokud někdo z příbuzných přišel do styku nebo byl v kontaktu s nakaženými, prosím
INFORMUJTE vedení SD Ořech neprodleně.

Situace v SD Ořech je stabilní, běžný provoz zůstává zatím 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 a jiným opatřením. Važme si volnosti pohybu, možnosti setkávání a
normálního provozu.

Děkujeme za pochopení.

Aktuální informace a dění v SD Ořech můžete také sledovat na našich sociálních sítích:
FB
Instagram
Web:

@Seniorský dům Ořech
@sdorech
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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