
 
      

 
Vážení obyvatelé našeho domova, 
 

určitě všichni víte, že nouzový stav byl prodloužen do 
12.prosince a že v platnosti zůstávají všechna současná nařízení vlády 
a ministerstva zdravotnictví. Jaká opatření jsou pro nás důležitá jsem 
se zmiňovala v minulém Orlickém zpravodaji, stále je tedy třeba je 
dodržovat. Moc Vám všem děkuji, za to, že většina z Vás pokyny 
dodržuje, což určitě přispívá k tomu, že v našem domově se hromadně 
koronavirus nešíří. Věřím, že tomu bude tak i nadále.  

Od 11.11.2020 u nás probíhá pravidelné testování klientů a o 
něco později i testování všech našich zaměstnanců, a to antigenními 
testy. V pravidelných 5denních intervalech testování zajišťují naše 
zdravotní sestry. Během posledního provedeného testování nebyl 
nikdo pozitivní, snad tomu bude i nadále. Pokud někdo prodělal toto 
onemocnění v posledních 90 dnech, testován není.  

A jaká je aktuální situace v našem domově? 5 klientů je v izolaci 
v našem domově s lehkým průběhem a 3 klienti jsou z důvodů těžkého 
stavu onemocnění Covid-19 hospitalizováni v Masarykově nemocnici. 
Počet úmrtí s onemocněním Covid-19 je u nás zatím nízký, zemřela 1 
klientka. Všichni si moc přejeme, aby tomu bylo i nadále a 
hospitalizovaní se k nám zase brzy vrátili. 12 klientů již Covid prodělalo 
a uzdravilo se.  

S Covidem-19 se v současné době léčí 9 zaměstnanců, bohužel 
dalších 8 zaměstnanců je v pracovní neschopnosti s jinými druhy 
onemocnění. 7 našich zaměstnanců toto onemocnění již prodělalo 
dříve a již se uzdravilo a chodí do práce. V této nelehké době nám 
pomohlo několik dobrovolníků, studentů, ale i hodně našich 
zaměstnanců, kteří zde obětavě zůstávali (a mnozí i ještě zůstávají) přes 
čas. Jsem ráda, že máme takové zaměstnance. Byli jsme také moc rádi, 
že se nám podařilo získat několik zdravotních sestřiček alespoň na 
dohody o provedení práce, moc si toho vážíme, že nám pomáhají.  

Zatím máme informace, že povinnost testování klientů bude 
končit dnem 3.12.2020 a povinnost testování zaměstnanců dnem 
12.12.2020. Pokud by se termíny změnily, budeme Vás informovat.  

Ráda bych Vám podala informaci o tom, kdy budete opět moci 
bez omezení opouštět areál domova a volně se pohybovat. Bohužel to 
zatím není stanoveno. Většina z Vás pozorně sleduje televizní 
zpravodajství, takže víte, že to zatím není možné. Až bude termín 
stanoven, budeme Vás informovat.  

Přílišného a rychlého rozvolňování se dost obáváme, nákaza 
koronavirem a následná izolace není nic příjemného hlavně pro Vás, ale 
i pro nás. Ale zároveň si uvědomujeme, že omezení pohybu není možné 
po dlouhou dobu. Dojde-li ke zrušení zákazu volného pohybu 
v domovech pro seniory a bude opět možné chodit volně nakupovat, 
navštěvovat rodiny, zajet do města, restaurace apod., moc Vás prosíme 
o opatrnost a o zvážení, zda to je opravdu nutné a nezbytné. Určitě 
bude nutné ještě dlouho dodržovat některá opatření (roušky, 
rozestupy, dezinfekce). 

 
 

  
 

 
VÁŽENÍ KLIENTI: 

- do odvolání jsou 
všechny společné 
aktivity v DS 

zrušeny, z důvodu  
nařízení Vlády ČR a 
epidemiologické 
situace v ČR. 

- Toto opatření se 
týká i parafínu, 
bohoslužby, prodeje 
oděvů apod. 
 

- Vzhledem k tomu, 
že jsou zrušeny 
návštěvy rodinných 

příslušníků a 
dalších blízkých 
osob, nabízíme vám 

možnost kontaktu 
s vaší rodinou 
prostřednictvím 
videohovorů. 
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V současné době jsou zvažovány možnosti návštěv v domovech 
pro seniory. Řeší se, za jakých podmínek to bude možné a kdy. Víte, že 
se jedná o tom, že by návštěvy byly možné po předložení negativního 
testu na COVID-19, ale je kolem toho spoustu nejasností, takže budeme 
čekat na přesnější informace. 

Vážení klienti,  
všem nám je jasné, že letošní VÁNOCE budou jiné, než jaké 

známe. Pocítíme to i v našem domově. Tradiční rozsvícení vánočního 
stromu a zahájení adventu bude i u nás značně omezené. Rozhodli jsme 
se, že 1.prosince od 17:00 hodin rozsvítíme náš vánoční strom a parta 
našich známých trubačů Vám zahraje koledy. Trubači budou stát a hrát 
v 17:00 hodin před budovou na parkovišti. Vás prosíme, abyste si 
koledy vyslechli především z okna nebo z balkonů. Pokud nemáte okna 
na tuto stranu, můžete se přijít podívat ven a zpovzdálí a v rozestupech 
si koledy poslechnout.  Bohužel letos Vám nemůžeme nabídnout 
svařené víno, nebudou ani žádné projevy, možná bychom si mohli 
navzájem zatleskat. Je nám to moc líto, ale vše nasvědčuje tomu, že jiné 
společné vánoční akce nebudeme moci pořádat. 

VŠEM VÁM PŘEJI KLIDNÉ VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 
PO CELÝ NADCHÁZEJCÍ ROK 2021. AŤ JE ROK 2021 JIŽ ROKEM KLIDNÝM, 
BEZ KORONAVIRU A BEZ OMEZENÍ. 

 
Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

  
 

Informace 
pro 

klienty: 
- Vážení klienti dne 
1. 12. 2020 od 

17:00 hod 
proběhne v našem 
parčíku rozsvěcení 

vánočního 
stromku. Trubači 

Vám zahrají 
několik tradičních 
vánočních koled. 

Kvůli vládním 
opatřením, proběhne toto rozsvěcení jinak než v předchozích 
letech. Prosíme vás všechny, abyste NECHODILI do parčíku, ale 

akci sledovali především z oken či balkónů. Vládní nařízení 
zakazuje prozatím hromadné akce, proto musíme volit tuto 

formu. 
 
- Platba za stravu i za pobyt bude probíhat od 10. 12. do 15. 12. 

2020 na pokojích klientů. Proto buďte 
trpěliví, sociální pracovnice k vám jistě 

během těchto dnů dorazí. Prosíme Vás, 
abyste měli danou částku k placení 
připravenou co nejpřesněji, pracovnice Vám 

nemohou vysoké bankovky rozměňovat. 

https://www.idnes.cz/recepty/vanoce-stedry-den-zvyky.A191217_161837_zajimavosti_lsv
https://www.idnes.cz/recepty/vanoce-stedry-den-zvyky.A191217_161837_zajimavosti_lsv
https://www.idnes.cz/recepty/vanoce-stedry-den-zvyky.A191217_161837_zajimavosti_lsv

