
 

      
 

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 

uplynulý měsíc nebyl pro nikoho z nás lehký. Všichni jsme sledovali 
televizní zpravodajství i noviny a zajímali se o zprávy, které se týkaly 
šíření koronaviru u nás i ve světě. Byli jsme (a ještě i jsme) plni obav, 

aby se nákaza nedostala do našeho domova. Udělali jsme spoustu 
opatření a omezení, která nás netěší, ale jsou potřebná. Zdraví 
našich klientů a zaměstnanců je pro nás důležité. Chtěla bych 

poděkovat všem klientům, zaměstnancům i rodinným 
příslušníkům, kteří dodržují daná pravidla a opatření, jsou vstřícní, 

trpělivý, ohleduplní a snaží se věci pochopit. 
 
Nikdo neví, kdy a zda vůbec, koronavirus zmizí. Člověk však 

nedokáže žít dlouho zavřený v pokoji a odloučený od rodiny a přátel. 
Plánuje se, že i v sociálních službách bude docházet k rozvolňování 
některých opatření. Ministryně práce a sociálních věcí chce 

v souvislosti s zatím poměrně příznivým vývojem epidemiologické 
situace realizovat následující kroky: 

od 8. června možnost návštěv u klientů pobytových služeb za 
podmínek dodržování všech preventivních opatření (tato opatření 
budou upřesněna), není zatím jasné kdy budou moci klienti 

domovů pro seniory vycházet mimo areál. Až budeme mít přesné 
informace, hned Vám to oznámíme. 

 
Od 4. května k nám do domova nastoupí další ergoterapeutka. 
Věřím, že bude pro náš domov velkou posilou a že přispěje ke 

zkvalitnění péče o naše klienty. 
 
Těším se, že se brzy pobavíme na pěkné společné akci v našem 

parčíku, kde nám bude hrát hudba, budeme mít dobré občerstvení 
a slunce bude příjemně hřát. 

 Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 
 
 

Pozdrav klientům DS Orlická od náměstka primátora 
Statutárního města Ústí nad Labem Mgr.et Mgr. Tomáše 

Vlacha: 
Vážení senioři,  
 

rád bych vás alespoň touto cestou pozdravil. Máme za 
sebou několik nejsložitějších týdnů v novodobé 
historii České republiky. Jsem překvapený, ale 

upřímně rád, jak v této složité době čelíme pandemii 
společně. Vážím si toho, s jakou zodpovědností a 

disciplinovaností pomáhá každý z vás zvládnout tuto vážnou 
zdravotní krizi. Díky vaší spolupráci se podařilo zpomalit šíření 
pandemie a chránit vás i zaměstnance, kteří o vás pečují. 

 
 

 

 

PLATBA 

STRAVNÉHO A 

ÚHRADY ZA POBYT: 

- od 19. 5. do 21. 5. 

ZA VŠEMI KLIENTY, 

kteří platí úhrady 

hotově, přijdou 

sociální pracovnice 

a vyberou úhrady 

osobně.  

- Platby SIPO řešte 

také se sociálními 

pracovnicemi. 

 

Důchody česká pošta: 

- Žádáme všechny 
klienty, kteří si pro své 
důchody chodí na 

poštu, aby V 
PŘEDSTIHU 
kontaktovali sociální 

pracovnice.  
 

Poslech hudby 

v rozhlasu: 

- Každý den od 10:00.  
 

Video-komunikace 

mezi klienty a jejich 

rodinnými 

příslušníky: 

- Vážení klienti,  
našemu Domovu pro 
seniory v Orlické 
poskytl náš zřizovatel 
Statutární město Ústí 

nad Labem tablet pro 

video-komunikaci 
mezi klienty a jejich 
rodinnými 
příslušníky. 
- Více informací Vám 

sdělí sociální a 
aktivizační pracovnice 
 

   Květen 2020 

2020 

 



Vím, že mnozí teď zažíváte těžké životní chvíle. Přesto vás musím 
požádat o trpělivost a dodržování platných pravidel. Noste roušky 
a dodržujte rozestupy. Situace se nyní lepší. Připravené 

rozvolňování nebude živelné. Mohu ale slíbit, že se ho dočkají i 
domovy pro seniory. Máme naději, že již během léta bude možné 
opět chodit volně nakupovat i osobně vídat své příbuzné. Do té 

doby prosím využívejte komunikaci na dálku prostřednictvím 
telefonu nebo video přenosu, se kterým vám pomůže pečující 

personál. Možnosti stravování jsou pravidelně aktualizovány a 
snahou všech je zajistit pestrou a vyváženou stravu i v tomto 
období. 

 
V neposlední řadě bych vás rád požádal o vaši spolupráci s 

vedením i zaměstnanci Domova pro seniory Orlická. Mají v této 
neznámé situaci velmi náročné povinnosti a zajišťují opatření k 
maximální ochraně zdraví přesně tak, jak ukládají nařízení podle 

zdravotního zákona. Vím, že to není jednoduché, ale jsme jako 
město úspěšní a máme velkou naději brzkého návratu do 
normálu.  

 
Děkuji vám a obrovské poděkování i všem našim zaměstnancům.  

Tomáš Vlach 
 

 

 

Od března 2020 je kvůli nařízení 

Vlády ČR mnoho opatření, která  

nás omezují.  Avšak podle 

posledních informací by se měla 

některá opatření pro domovy 

seniorů zmírňovat.  Tím jsou 

například návštěvy rodinných  

příslušníků klientů. Pokud 

nenastanou žádné změny, mohli 

by vás rodinní příslušníci navštívit 

již od 8. června. Další uvolnění by 

měla následovat koncem června a 

začátkem července. Do té 

doby buďme ještě trpěliví. 

Choďme do parčíku, užít si 

nádherné jarní počasí a 

potěšit se krásami přírody.  

 
 

 
 
 

Vystoupení 

činoherního studia: 

venku v parčíku před 

DS dne 14. 5. 2020 - viz 

plakátek. 
 

Vystoupení 

Severočeského divadla 

opery a baletu:  

venku v parčíku před 

DS dne 18. 5. 2020 - viz 

plakátek. 
 

Termín plánované 

odstávky tepla a teplé 

vody: 

- Přerušení dodávky 14. 

6. 2020 od 20:00.  

- Obnovení dodávky 19. 

6. 2020 do 24:00. 
 

Květnové svátky: 

1. 5. - První máj 

- V Česku je První máj 
tradičně chápán jako 
svátek zamilovaných a 

celý květen jako měsíc 
lásky. S tímto pojetím je 
tradičně spojena noc 

předcházející prvnímu 
květnu zahrnující 

stavění a hlídání májek. 
 

8. 5. - Den vítězství 
- V evropském prostředí 
se jedná především o 

konec druhé světové 
války (v Evropě), který 

připadá na 8. května. 
 

Květnové 

pranostiky: 

- „Deštivý květen – 

žíznivý říjen.“ 
 

- „Jestli v máji neprší, 
červen to dovrší.“ 
 

- „Studený máj, ve 

stodole ráj.“ 
 

- „Svatba v máji volá 

na máry.“ 
 

- „Kdo se v máji ožení, 
přivodí si soužení.“ 
 

- „Májová voda vypije 
víno.“ 

 


