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V Liberci 08. 01. 2021 
 
 

Vážení rodinní příslušníci,  

 

Vážení blízcí našich klientů, 

 

dovolte mi prosím Vám po delší odmlce opět podat informace o situaci v Domě seniorů Liberec 

– Františkov, p.o. 

 

Úvodem Vám všem přeji vše nejlepší v roce 2021 a s ohledem na situaci hlavně všem hodně 

zdraví.  

 

V posledním dopise jsem se společně s Vámi těšil, že se blíží doba, kdy bude celý Dům seniorů 

opět domem bez klientů s onemocněním COVID-19. Bohužel v samém závěru roku 2020 se 

nákaza objevila opět, tentokrát na domě Bára, na třetím a čtvrtém patře, poslední případ máme 

z patra pátého. Znamená to, že COVIDOVÉ oddělení na domě Bára v prvním patře je opět 

z velké části naplněné a dále se pereme s nákazou. Další nemocní se objevili i mezi 

zaměstnanci, a to napříč domy, což souvisí s Vánočními svátky a zvýšeným pohybem osob. 

Dne 12.1. proběhne ve spolupráci s KHS Libereckého kraje na zasažených odděleních ještě 

kontrolní testování PCR testy.  Věřím, že situaci zase zvládneme bez další pomoci a budeme 

směřovat k tomu, abychom nákazu z Domu seniorů opravdu „vyhnali“.  

 

V těchto dnech směřuje veškeré naše úsilí k vakcinaci našich klientů a zaměstnanců, což je 

jediné světlo na konci dlouhého černého tunelu, kterým poslední již skoro rok procházíme. 

Nechci popisovat vše, co se kolem problematiky očkování děje, ale musím poděkovat za 

spolupráci Libereckému kraji, který na rozdíl od státu a státních organizací dělá maximum pro 

brzké očkování. Snažíme se společně nastavit nejen systém, ale i pravidla a logické postupy, 

které bohužel v celé státní strategii chybí a nejsou připraveny. K očkování jsme již plně 

připraveni. Připravený je potřebný materiál a vybavení, připraveny jsou potřebné dokumenty, 

s naší lékařkou jsme na všem domluveni, nyní již čekáme pouze na dodání vakcín. To ovlivnit 

již nemůžeme. Jakmile bude vakcína k dispozici, počítáme, že během jednoho dne naočkujeme 
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všechny klienty a v následujících dvou dnech dojde k proočkování zaměstnanců. Věřím, že 

díky očkování se následně ještě v prvním čtvrtletí letošního roku vrátíme k běžným činnostem, 

k běžnému provozu včetně pořádání společných aktivit. Vaši blízcí – naši klienti si již zaslouží 

a hlavně potřebují vrátit se k alespoň trochu běžnému životu. Zároveň věřím, že očkování také 

přispěje k uklidnění mezi zaměstnanci a pomůže zajistit stálé kolektivy na jednotlivých 

oddělení, které přispějí ke kvalitní sociální službě. Dále věřím, že díky očkování dojde 

v průběhu prvního čtvrtletí i k výraznému poklesu nemocných a nakažených v celé republice a 

postupně bude moci dojít k uvolnění návštěv tak, aby se Vaši blízcí mohli těšit z Vaší 

přítomnosti častěji a ve vyšším počtu.  

 

Závěrem bych rád i zde poděkoval. Vám i Vašim blízkým za trpělivost a mnohým za nabídky 

pomoci, našim zaměstnancům za jejich práci, úsilí a obětavost.  

 

Přeji Vám všem hlavně zdraví a těším se konečně na naše setkání. 

 

Za Dům seniorů Liberec – Františkov p.o. 

 

 

 

 

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

 


