LIBEREC – FRANTIŠKOV, p. o., Domažlická 880/8,
460 10 Liberec 3

V Liberci 9.11.2020
Vážení rodinní příslušníci našich klientů,
Vážení blízcí,
dovolte mi, abych Vás nově tímto způsobem, tedy přes e-mail, informoval o situaci v Domě
seniorů Liberec – Františkov, p.o. a o tom, co nás dále čeká a jak budeme postupovat.
V předchozích dnech bylo vládou ČR rozhodnuto (následně stanoveno Mimořádným opatřením
MZ ČR) o povinnosti provádět testování zaměstnanců a klientů v pobytových sociálních
službách antigenními testy. Musím Vás informovat, že v současném znění tomuto nejsme
schopni vyhovět s ohledem na situaci, kdy jsme do dnešního dne neobdrželi antigenní testy,
které nám měly být dodány.
V současné době testujeme zaměstnance, u kterých se objevily možné příznaky, či se setkali
s někým s příznaky apod. Nerad bych situaci zakřikl, ale zatím testy prošlo cca
30%zaměstnanců, včetně všech zdravotních sester a všechny dosavadní výsledky jsou zatím
negativní.
Dále v současné době řešíme i situaci, kdy úplně nesouhlasím s plošným testováním klientů, a
to hlavně v situaci, kdy se nesetkali s nikým pozitivním. Nerad bych Vašim blízkým působil
stres navíc, který není v takovém případě nutný. Své námitky jsme společně s kolegy odeslali
a čekáme na odpověď a reakci.
Také bych Vás rád informoval o tom, že situaci každého klienta se snažíme vyhodnotit a
v případě potřeby Vás budou kontaktovat sociální pracovníci, případně vedoucí domů
s nabídkou možného, byť krátkého a bezpečného setkání. Mimořádné opatření MZ ČR nám
ukládá zákaz návštěv, ale uvědomujeme si u některých klientů složitosti situace a stavu, kdy
jim strádání (způsobené izolací od svých nejbližších) přináší více nebezpečí, než bezpečné
setkání. Zároveň ale, prosím, vězte, že není v našich časových a personálních silách zajistit
takové setkání pro všechny. Prosím, buďme trpěliví, věřme, že situace se bude lepšit a nakonec
budou návštěvy opět umožněny všem. Dále platí možnost telefonování, skypu a spojení přes
další možné technologie a programy.
V současné době se snažíme, aby probíhaly na jednotlivých odděleních a pokojích aktivizační
činnosti. Vaši blízcí si také mohou u personálu objednat, co potřebují nakoupit z naší cukrárny,
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v současné době připravujeme i možnost zajištění pedikúry, ale také možnost návštěvy
kadeřnice na oddělení, aby se Vaši blízcí cítili lépe, spokojeněji.
Společná jídelna a společné aktivity jsou dále pozastaveny, abychom případnou nákazu nešířili
napříč jednotlivými Domy a odděleními. Na jednotlivých odděleních se snažíme dodržet
alespoň rozestupy a zajišťujeme zvýšenou desinfekci prostor, včetně použití ionizátorů a
virocidních lamp.
Děkujeme za Vaši trpělivost
Děkujeme za Vaši podporu

Jménem vedení Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.

Bc. Jan Gabriel, MBA,
ředitel organizace
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