
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 

 
všem bych Vám chtěla popřát, aby nový rok 2021 byl 

radostnější, klidnější, bez omezení, bez koronaviru. Rok 2020 byl opravdu 
zvláštní, neradostný, smutný, chaotický, nikdo z nás by již takový rok 

zažít nechtěl.  
Pevně doufám, že očkování proti Covidu-19 přinese výsledky a život nás 

všech bude zase takový, jak jsme zvyklí. Možná to nebude hned, ale léto 
snad již bude veselejší.  

Termíny očkování u nás v domově zatím nejsou známé, není 
zatím jasné kdo bude u nás očkovat a jakou vakcínou. Hned jak 

dostaneme zprávu s přesnými daty a pokyny, oznámíme to i Vám. Z řad 
našich klientů je o očkování velký zájem, očkovat se chce nechat asi 94% 

klientů. Jsem velmi ráda, že jste k očkování přistoupili opravdu 
zodpovědně. 

V současné době není nikdo z našich klientů pozitivní na koronavirus, 
kéž to tak zůstane hodně dlouho. S onemocněním Covid-19 se v současné 

době léčí 3 zaměstnanci. 
Zaslechla jsem nepodložené zprávy a pevně věřím, že i 

nepravdivé, že se občas stává, že někteří z klientů platí peníze některým 
zaměstnancům za různé úkony, které pro ně dělají. Důrazně opakuji – 

všechny úkony péče, úklidy, praní prádla, údržbářské práce atd. jsou 
ZDARMA, NIKOMU NIC NEPLATÍTE. Platit můžete pouze za fakultativní 

služby, které jsou vyjmenované v ceníku fakultativních služeb. Veškeré 
úhrady se platí v pokladně domova, každý klient musí dostat potvrzení 

o platbě, stvrzenku (i když to bude pouze 5,- Kč). Nechodícím klientům 
pomáhají s platbami sociální pracovnice.  

V roce 2021 bychom rádi vybudovali v budově Orlická 3 
stejnou recepci jako je nyní v budově Orlická 1. Projekt je připravený, 

jen musíme mít investiční peníze, snad se to podaří.  
Určitě víte, že nouzový stav je stanoven do 22. 1. 2021 a vláda zřejmě 

bude žádat opětovně o jeho prodloužení.  Do 22. 1. probíhá pravidelné 5 
denní testování zaměstnanců. Pravidelné testování klientů skončilo 3. 12. 

2020. Nyní můžeme testovat klienty, kde je podezření na Covid-19 nebo 
přišli do styku s někým pozitivně testovaným. Testování také dle pokynů 

provádíme u klientů, kteří se vrátili do domova z návštěvy, z nákupu 
apod. Tito klienti musí absolvovat několikadenní karanténu, tzn. nesmí 

opouštět svůj pokoj do ukončení testování.  
V měsíci lednu jsme měli plánovanou velkou oslavu. Naše 

klientka paní Marie Mašitová oslaví 100 let. Bohužel vzhledem 
k nepříznivé epidemiologické situaci vekou oslavu uspořádat nemůžeme.  

Popřejeme jí tedy jednotlivě, za přísných hygienických opatření. Co 
budeme přát? Samozřejmě zdraví, spokojenost, radost z maličkostí. 

Velmi rádi bychom pro Vás pořádali kulturní, sportovní a jiné akce. 
Bohužel to zatím není možné. Jakmile to možné bude, hned Vás budeme 

informovat. V současné době nelze uspořádat ani hromadné setkání 
obyvatel domova, což jsme v minulosti pravidelně konali a zde jsme Vám 

podávali informace a odpovídali na Vaše dotazy. Pokud se potřebujete na 
něco zeptat či Vám není něco jasné, zavolejte nebo navštivte mě nebo 

vedoucí jednotlivých úseků, rádi Vám poskytneme informace. Na 

 
 

  
 

 
 

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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připomínky, podněty či stížnosti můžete také využívat Schránky na 

stížnosti, které jsou umístěné ve vestibulu. 
Opětovně připomínám, že v obou budovách je přísný zákaz 

kouření a manipulace s otevřeným ohněm, tzn., že nelze zapalovat 
svíčky apod. Rychlovarné konvice je třeba při vypnutí postavit mimo 

základnu spojenou s elektrickým proudem nebo vytáhnout přímo ze 
zásuvky. Je nutné pečlivě dbát na vypínání vařiče, trouby atd. Na 

schodišťových chodbách byly nainstalovány tzv. požární klapky, což je 
zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru. Děkuji Vám, že jste 

zodpovědní a dodržujete všechny požární a bezpečnostní předpisy. 
Děkujeme Vám za trpělivost a za dodržování všech 
protiepidemiologických opatření, moc si toho vážíme.  

Přeji Vám hodně zdraví, pohody, štěstí a radosti po celý nový rok. 
 

   Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 
 

Na začátku prosince u nás 
v parčíku proběhlo tradiční 

rozsvěcení vánočního stromku. 
Je pravda, že kvůli vládním 
opatřením bylo poněkud jiné, ale 

i tak k nám přijeli zahrát naši známí 
trubači, kteří nás potěšili krásnými 
koledami a mnozí z vás si je poslechli 

byť jen z balkónu nebo okna. 
Další menší akcí uprostřed prosince 
bylo „Česko zpívá koledy“, kterou jsme 

uspořádali také před budovami našeho 
Domova. Zazpívat nám přišly 

dobrovolnice ze ZUŠ Neštěmice. Další 
dobrovolníci nám pomáhali v průběhu 
října, listopadu a prosince zvládnout 

nelehkou situaci, která nastala, a tak jsme poděkovali 
Dobrovolnickému centru za spolupráci. Stejně jako dětem z MŠ 

Zvoneček, které nám vyrobily krásná přáníčka na nástěnku. 
 

Informace pro klienty: 
- Platba za stravu a úhrada za pobyt bude probíhat do 15. 1. 2021. 

Vážení klienti, nechoďte na Orlickou 1. Sociální pracovnice se u 
vás na pokoji určitě zastaví, jen buďte trpěliví.  
 

- Pokud jste dostali od rodiny na Vánoce nové oblečení, 

nezapomeňte si jej u pracovnic v prádelně označit. 😊 

 
- Vážení klienti, kteří si chodíte na poštu pro své důchody! 

V měsíci lednu informujte sociální pracovnice (v dostatečném 
předstihu - 2 dny a více předem). Sociální pracovnice zavolají na 

poštu, aby vám důchod pošťačka přinesla do DS. 
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