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V Liberci 4. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Nejdříve si dovolím začít omluvou. Ač představa byla jasná, tedy, že Vám budu zasílat dopis
po každém kole testů, bohužel jsem nebyl schopen dodržet – nejen, že došlo k technickým
problémům na mé straně, kdy vypověděl službu PC, ale i další činnosti mne zaměstnali natolik,
že jsem neodpověděl.
Proto si dovolím krátké shrnutí za uplynulou dobu od posledního dopisu. Testování v pátek
27.11. proběhlo celkově velmi dobře, pouze s nakaženými zaměstnanci. Bohužel testování
následné, které by mělo dle rozhodnutí vlády být posledním odhalilo další nakažené klienty.
Shrnutí v současné době je takové, že máme pozitivní klienty na Covidovém oddělení B1, kde
je 11klientů, a dále máme 6klientů na oddělení A2, kde jsme vyhradili půlku oddělení jako
Covid zónu, pro tyto klienty a technicky jsme tento prostor oddělili. Na odděleních, kde jsou
Covid pozitivní klienti jsou zaměstnanci, kteří pečují pouze o tyto klienty. Z uvedených důvodů
nejsou možné návštěvy na A2, a dle nařízení MZ ČR a MPSV nejsou možné návštěv ani na
Covid odděleních.
V současné době se snažíme všemi prostředky zabánit jakémukoli šíření nákazy. Přesto jsme
se rozhodli na ostatních odděleních povolit návštěvy v rámci režimu nastaveném rozhodnutím
vlády ČR a na základě dohody MZ ČR a MPSV. Podmínky návštěv a jejich způsob je prosím
uveden na našem webu, a zasílám i jako další přílohu k tomuto dopisu.
S ohledem na tuto situaci budeme nadále pokračovat nejen v nařízeném pravidelném testování
zaměstnanců, ale nadále počítáme i s testováním klientů, abychom případnou nákazu odhalili
co nejdříve a nemohlo dojít k dalšímu přenosu.
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Věřte prosím, že nás celá situace velmi mrzí. Nicméně děláme maximum proto, abychom celou
situaci zvládli a nákaza se dále nepřenášela.
S pozdravem

Bc. Jan Gabriel, MBA,
ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.
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