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V Liberci 11. 12. 2020 
 
 

Vážení rodinní příslušníci,  

 

Vážení blízcí našich klientů, 

 

Dovoluji zaslat prosím další informace k situaci a chodu Domu seniorů Liberec – Františkov, 

p.o. 

 

V první části tohoto týdne došlo k záchytu dalších pozitivních klientů, a to na odděleních B2, 

A3 a A4. Klienti s pozitivním testem byli přestěhováni na Covid oddělení a rodiny jsme 

neprodleně informovali. Nerad bych zakřikl stav, ale v druhé části týdne zatím probíhá vše bez 

dalších pozitivních klientů a děláme maximum možného, aby tato situace zůstala. Je zřejmé, že 

tak jak se objevila první nákaza, na tom kterém oddělení, tak dále docházelo ke komunitnímu 

přenosu, kdy se klienti setkávali na oddělení, kde se pohybovali. Samozřejmě je možné, že i 

přes veškerá opatření mohlo dojít i k  nákaze od našich pozitivních zaměstnanců. Tam kde se 

nákaza objevila, jsme ještě více zpřísnili podmínky a možnosti pohybu po oddělení, ale nelze 

držet naše klienty neustále uzavřené pouze na jejich pokojích. Je zřejmé, že s ohledem na 

situaci, docházelo k postupnému zjišťování nákazy v průběhu cca pěti až deseti dnů od nákazy, 

tak jak je uváděno odborníky. U některých se nákaza objevila krátce po setkání s pozitivním, u 

některých objevení příznaků trvalo podstatně déle. Moc bych si přál, abychom v současné době 

byli na zlomu, kdy bude docházet k uzdravování klientů a nikoli k nárůstu pozitivních. 

 

Shrnutí v současné době je prakticky totožné z posledního dopisu, a to, že máme pozitivní 

klienty na Covidovém oddělení B1, kde je nyní 13klientů, a dále máme 7 klientů 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, kde je stále vyhrazená 

část oddělení jako Covid  oddělění, a dle nařízení MZ ČR a MPSV nejsou možné návštěv ani 

na Covid odděleních – B1 a tedy opět A2. 
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V současné době se dále snažíme všemi prostředky zabánit jakémukoli šíření nákazy. Nyní 

připravujeme seznamy klientů i zaměstnanců, kteří se byť jen krátkodobě potkali s klienty či 

zaměstnanci, kteří byli následně zjištěni jako pozitivní a v úterý či ve středu (dle možností 

KNL) dojde k otestování PCR testy. To vše proto, abychom zabránili dalšímu přenosu nemoci. 

 

Celá situace je i pro nás velmi nepříjemná a dovolím si napsat, že i velmi „bolavá“. Nejen 

s ohledem na situaci, kdy je část klientů s nákazou a mají zdravotní obtíže, ale i proto, že i my 

si uvědomujeme, jak klientům chybí návštěvy jejich blízkých. Jsme nesmírně zarmouceni 

z odchodu klientů, kteří nákazu COVID-19 zdravotně nezvládli a opustili nás, protože byli 

součástí života nás všech, kteří v našem Domě seniorů pracujeme.  

 

Pevně věřím v lepší a klidnější dny. 

 

S přáním lepších zítřků 

 

 

 

 

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

 

 

 

 

 


