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V Liberci 23.11.2020 
 
 

Vážení rodinní příslušníci,  

 

Vážení blízcí našich klientů, 

 

po dalším kole testování si Vás opět  dovoluji informovat o aktuální situaci v Domě seniorů 

Liberec – Františkov. 

 

Věřte, prosím, že jsem se těšil na veselejší zprávy, které bohužel úplně nemám. V neděli 

proběhlo komplet testování všech klientů a průběžně probíhá testování zaměstnanců. 

 

Pokud jde o klienty, objevili jsme další tři pozitivní klienty, všechny z oddělení, kde se nákaza 

objevila. Rodiny klientů jsme neprodleně informovali. Dále jsme bohužel včera a ve dnech 

předcházejících objevili i nákazu u dalších zaměstnanců. Díky této situaci jsme přijali následná 

opatření. 

- První patro domu Bára bylo vyhrazeno pro COVID pozitivní klienty. Vyhradili jsme 

personál, který pečuje o tyto klienty, kteří jsou zatím bez příznaků -  věříme, že to tak 

vydrží.  

- Ostatní klienti z B1 jsou dočasně přesunuti na jiné oddělení, aby nedošlo i k jejich 

nákaze. 

- Rodiny, kterých se týká přesun jejich blízkých, jsme kontaktovali a situaci vysvětlili. 

 

V současné době máme tedy na tomto oddělení sedm klientů s nákazou COVID-19. Personální 

stav řešíme průběžně a věříme, že situaci zvládneme vlastními silami. Chápu, že situace je i pro 

Vás rodiny těžká a složitá. Naší snahou je vrátit se do stavu bez nákazy na domě, abychom 

mohli Vám všem umožnit alespoň v omezené míře návštěvy v době Vánočních svátků. 

V současné době bylo rozhodnutím Vlády ČR rozhodnuto o prodloužení zákazu návštěv 

v pobytových sociálních zařízeních do 12.12.2020. Nadále také  probíhají jednání APSS ČR, 

MPSV ČR a MZ ČR o možných výjimkách, které by umožnily návštěvy.  
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Další kolo testování proběhne v pátek 27. 11., následně si Vás dovolím informovat o jeho 

výsledcích.  

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o. 

 

 

 

 

 


