
 

 

 

VNITŘNÍ SDĚLENÍ 
 

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel, MBA   Linka:382  Tel: 724603300 e-mail:jgabriel@dsfrantiskov.cz 
    

Od koho: Bc. Jan Gabriel, MBA, ředitel organizace 

Komu: všem zaměstnancům organizace i návštěvám v Domě seniorů Františkov, Liberec, 
příspěvková organizace 

Na Vědomí: ______________________________________________________________________ 

Věc:  pandemická pohotovost a povinnost používání respirátorů 

Datum: 30.11.2022        

Vážené kolegyně,  

Vážení kolegové, 

Vážené návštěvy v našem zařízení, vážení blízcí našich klientů, 

 

s okamžitou platností, na základě rozhodnutí KHS, s ohledem na výskyt závažné chřipky „A“ v našem 

zařízení, jsem povinen rozhodnout o následujících povinnostech zaměstnanců i návštěv: 

 

1) Od 29.11. 2022 platí povinnost používání respirátorů pro všechny návštěvníky Domu seniorů. Bez 

použití respirátoru není návštěva DS možná. 

 

2) Od 30.11. 2022 platí povinnost používání respirátorů pro všechny zaměstnance. 

 
3) Od 30.11. 2022 platí uzavření jednotlivých domů, tedy provoz pouze na jednotlivých domech bez 

vzájemného propojení a setkávání. 

 
4) Od. 30.11. 2022 je uzavřena společná jídelna a stravování klientů i zaměstnanců probíhá pouze 

na jejich oddělení, úseku.  

 
5) Od 30.11. 2022 se nekonají společné aktivity a akce, s výjimkou rozhodnutých na dnešní poradě 

vedení.  

 



 

 

6) Od 30.11. 2022 platí opět používání desinfekce při vstupu do objektu pro návštěvy i zaměstnance. 

Pro zaměstnance dále platí používání desinfekce v rámci jednotlivých oddělení a úseků, včetně 

použití desinfekce na obuv při vstupu do jednotlivých oddělení – prostředky vydá paní Iveta 

Salanská. 

 
7) Od 30.11. 2022 platí pro všechny oddělení povinnost každodenního měření teplot u klientů a u 

všech klientů s jakýmkoli zdravotním problémem i pravidelné (min 2x za den) měření saturace. Vše 

se zapisuje do dokumentace.  Při zhoršení zdravotního stavu každého klienta je třeba okamžitě 

informovat ošetřujícího lékaře – informace o současné situaci v našem zařízení ředitel sdělil 

společnosti Medica Sever. 

 
8) S ohledem na situaci nařizuji v rámci možného – tedy ekonomickému úseku, asistence ředitele 

práci home office.  

 
9) Zaměstnankyně prádelny žádám o dodržování obezřetnosti a opatrnosti a minimální styk 

s ostatními zaměstnanci a klienty. Nakládání s prádlem ze svozů je pouze v respirátorech.  

 
10) Nastavená opatření jsou v platnosti do pondělí 5.12. 2022 (včetně), kdy bude rozhodnuto o jejich 

případném pokračování či změně.  

Zároveň tímto všem děkuji za dodržování všech opatření. Naše odpovědnost povede k minimálnímu 

onemocnění u našich klientů a zlepšení kvality jejich života. Mysleme prosím na to, jsme tu všichni pro 

naše klienty.  

 

Bc. Jan Gabriel, MBA, 

ředitel Domu seniorů,Františkov, Liberec, 

příspěvkové organizace 
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