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V Liberci 9.2.2021 
 
 

 

Vážení rodinní příslušníci,  

 

Vážení blízcí našich klientů, 

 

 

dovolte mi, prosím, opět Vás informovat o situaci v Domě seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

 

V současné době máme za sebou očkování druhou dávkou vakcíny Pfizer, a to u klientů i 

zaměstnanců, kteří měli o očkování zájem a kteří mohli být v termínu (12-14.1. první vakcína) 

2-4.2. očkováni. U klientů podání druhé dávky proběhlo bez reakcí, u některých zaměstnanců 

se vyskytla teplota, horečka a bolest těla, zimnice, ale během dvou dnů byli všichni již 

zdravotně naprosto v pořádku.  

 

Nyní očekáváme nejspíše v příštím týdnu dodávky vakcíny Moderna, a proběhlo by očkování 

u všech dalších zaměstnanců a klientů, kteří nemohli ze zdravotních důvodů být očkováni 

v první vlně, případně klienti, kteří se nastěhovali později. 

 

S ohledem na uvedené jsme se rozhodli přejít k postupnému rozvolňování pravidel v Domě 

seniorů. Pokud se nic nezmění, rádi bychom od 15.2. otevřeli společnou jídelnu, díky posílení 

týmu terapeutek zahájili i společné aktivity tak, aby dům zase ožil. Na březen chystáme i 

vystoupení s oslavou MDŽ. Jsem přesvědčen, že už všichni klienti změnu potřebují. Od 10.2. 

budou mít klienti úplně volný pohyb po celém Domě seniorů, včetně návštěvy cukrárny, od 

15.2. ke společné jídelně chceme zajistit i možnost pedikúry a kadeřnictví. S tím je, prosím, 

spojena i prosba a žádost, abyste Vy, jako návštěvníci, opravdu důsledně dodržovali všechna 

pravidla včetně používání respirátorů.  

 

Co se týká současného nastavení režimu návštěv v DS, rádi bychom počkali na doočkování, 

které proběhne  a pokud nedojde ke změně nařízení vlády, tak po tomto doočkování chceme 
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navýšit možné počty návštěvníků. Protože proces testování návštěv je personálně i časově 

náročný, a to včetně následné administrace, bude vše záviset také na tom, zda budeme mít 

dostatek zdravých zaměstnanců pro tyto úkony. 

 

Věřím, že se nám snaha o znovuoživení chodu Domova i přes jistá rizika podaří. Víme, že naši 

klienti – Vaši blízcí už potřebují návrat k životu. K životu, který jim přinese nové prožitky, 

které jim zpříjemní dny. V současné době navíc dokončujeme vnitřní televizní kanál, na kterém 

následně budeme pouštět i záznamy z jednotlivých vystoupení a případně další pořady, 

k  potěšení Vašich blízkých. 

 

Přeji Vám lepší dny, mnoho zdraví a děkuji za Vaši podporu. Všichni zaměstnanci si 

jednotlivých poděkování, dopisů a mailů velmi váží a je to pro ně povzbuzení do další práce.  

 

 

 

S přáním příjemných dní a pevného zdraví  

za Dům seniorů Liberec – Františkov p.o. 

 

 

 

 

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

 


