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V Liberci 23. 12. 2020

Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
dovolte mi prosím opět Vám podat ucelené informace o situaci v Domě seniorů, ale i pár
informací k vycházkám klientů.
V úterý 22. 12. 2020 proběhlo další kolo testování PCR testy u klientů i zaměstnanců, kteří se
dostali do kontaktu s těmi, kteří jsou nemocní COVID-19.
S radostí Vám mohu oznámit, že jsme již obdržely výsledky testů a ukázalo se, že mezi
testovanými klienty a zaměstnanci již není nikdo pozitivní na COVID-19. Tím se dostáváme
do situace, kdy věřím, že v celém Domě bude zase lépe a klidněji. Pokud nenastane jakákoli
změna po návštěvách a návratu klientů, věřím, že do Nového roku vstoupíme jako Dům seniorů,
který nemá klienty s nákazou COVID-19. Pro Vaši představu si jen dovolím popsat, že ve dnech
25. a následně 26.12. dojde k návratům klientů z COVID oddělení na jejich pokoje v domě
Adam, případně i v domě Cilka, a na domě Bára pouze ponecháme klienty, kteří patří na patro
B1 dočasně na B5, kde si zvykli a nebudeme je o svátcích či mezi svátky stresovat dalším
stěhováním. Naopak vyčkáme, jaká bude situace po návratu z vycházek a dle situace bychom
následně v prvním týdnu v lednu i na domě Bára navrátili provoz do úplného normálu. To vše
proto, že po návratu klientů z vycházek, je dle nařízení vlády nutné, tyto klienty umístit do
izolace, následně jim do 72hodin provést test PCO a následně po dalších třech až pěti dnech
test PCO opakovaný. Až po tomto druhém otestování, se mohou zařadit do běžného provozu
celého domu seniorů.
S tím prosím souvisí i situace, kdy si budete někteří z Vás své blízké vyzvedávat. Prosím, na
recepci jsou připraveny obleky – pláště, rukavice a respirátory. S ohledem na čas i personální
zajištění, nemůžeme testovat všechny, kteří si přijedou pro své blízké. Proto jsme zajistili
dostatek oblečení, které Vám bude k dispozici, abyste případně neohrozili ostatní klienty či
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zaměstnance. Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že znění rozhodnutí vlády ČR o vycházkách
klientů jasně definuje i podmínky těchto návštěv. Mimo jiné, je v těchto podmínkách uvedeno,
že klient Domu seniorů při své vycházce má nasazen a používá respirátor FFP 2 případně N95.
Dovoluji si toto uvést jen s ohledem na to, že jsem povinen Vás takto informovat a věřte prosím,
že i já považuji toto nařízení za bizarní a nesmyslné, za nařízení, které nemůže být splněno, za
nařízení, které odporuje věku, stavu klientů i celého procesu návštěvy.
Zároveň si Vás dovoluji informovat, že se v současné době řeší očkování našich klientů, které
by dle předběžných plánů mohlo proběhnout koncem ledna, případně začátkem února 2021. O
tomto a celém procesu očkování Vás samozřejmě budu včas informovat.
Na závěr si Vám dovoluji poděkovat za spolupráci nejen v době COVIDu, ale během celého
roku, poděkovat za Vaši trpělivost i pochopení.
Dovolte mi prosím, abych Vám jménem všech zaměstnanců našeho Domu seniorů popřál
v rámci možností krásné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí a hlavně zdraví Vám i Vašim
rodinám.

Za Dům seniorů Liberec – Františkov s, p.o., s přáním veselejších zítřků

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