Seniorský dům Ořech
HYGIENICKO – EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ č.7
(v souvislosti s nemocí COVID-19)

V souvislosti se současným stavem, mimořádnými opatřeními a vyhlášením Nouzového
stavu v ČR jsou v Seniorském domě Ořech doporučena následující opatření:
Vstup do SD Ořech je v současné chvíli OMEZEN, pokud chcete cokoliv předat svým
blízkým, prosím učiňte tak přes kancelář SD Ořech. Předávání probíhá v areálu ve venkovním
prostoru SD Ořech pouze s ochranou dýchacích cest (nos, ústa). A pouze pro předání věcí
(léků, nákupu, dárků, vzkazů, peněz apod.). Prosím, pokud je to jen trochu možné věci
předávejte v obalu, který je možné desinfikovat. To se týká i všech neodkladných záležitostí,
které chcete vy nebo vaši blízcí řešit, kontaktujte kancelář SD Ořech a domluvte se na dalším
postupu. Veškerá NEZBYTNÁ a NEODKLADNÁ vyšetření zajistíme i s doprovodem a
dopravou v rámci SD Ořech. Stejně tak i ostatní záležitosti.
Ve venkovním prostoru Seniorského domu, je možné se v předepsané vzdálenosti,
samozřejmě s ochranou dýchacích cest, setkávat s klienty, vašimi blízkými a příbuznými,
kteří to v této nelehké jistě ocení.
Doporučujeme klientům se nedopravovat MHD, veškerou dopravu dokážeme zajistit naším
služebním vozem, který pravidelně čistíme ozónem (1x týdně), anebo vozy Handicap
Transport, tak aby byla zaručena bezpečnost a klienti nepřišli do styku s možnou nákazou.
Doporučujeme nekouřit ve větších skupinkách a pouze v předepsané vzdálenosti ve
venkovním prostoru.
Ve společenské místnosti se neshlukovat ve větších skupinkách, než je předepsáno
v aktuálních vládních opatřeních.
V současné chvíli je v obci Ořech, dle Ořešského listu z tohoto měsíce, evidováno 24
aktuálně pozitivních případů Covid-19, jistě chápete, že vzhledem k tomu, že obchod
s potravinami a trafika v Ořechu jsou jedinými obchody v místě, je jejich návštěva velmi
riziková, i tady doporučujeme omezit úplně návštěvu těchto prostor a využít k nákupu
našich zaměstnanců.
V rámci ochrany našich klientů, se zaměstnanci Seniorského domu podrobili testování na
Covid-19, všichni s negativním výsledkem. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům a
spřáteleným firmám, které nám pomáhají v této době, za jejich ochotu a obětavost.
Jistě i vy chápete složitou situaci a jste si vědomi nebezpečí, které by znamenalo zavlečení
nákazy Covid-19 do našeho zařízení a jak by nákaza mohla ohrozit jejich zdravotní a
psychický stav. Dodržováním doporučených opatření nám pomáháte ochránit vaše příbuzné.
Klienty důrazně žádáme, aby v případě nevolnosti nebo při podezření na příznaky
nemoci Covid-19, nás neprodleně informovali a zůstali raději ve svém bytě. Zajistíme
vše potřebné.
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Seniorský dům Ořech
Doporučujeme a žádáme používat, kdykoliv se klienti vydají mimo prostor Seniorského
domu Ořech (procházka, urgentní návštěva lékaře apod.) a vrací se zpět, dezinfekce rukou,
které jsou místěny u každého vchodu do budovy, ve společenské místnosti, na terase a v
kanceláři.
Pokud se prokáže, že někdo vědomě ignoroval tato doporučení a zapříčinil tak rozšíření
nákazy i na ostatní klienty našeho zařízení, lze to považovat za nebezpečné ohrožení
celého chodu Seniorského domu, za ohrožení zdraví dalších klientů a hrubé porušení
provozního řádu.
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. Pevně věříme, že jako na jaře se nám podaří udržet SD Ořech bez nákazy
našich klientů a že situaci společně zvládneme.
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 nebo 731 126 095,
sdorech@seniorske-domy.cz
Přejeme krásný nadcházející advent, pokud možno plný pohody a zdraví.

Přejeme vám především pevné zdraví a trpělivost!

Váš Seniorský dům Ořech
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