
 
      

 

Vážení obyvatelé našeho domova, 

 
v našem domově proběhlo 1. očkování proti onemocnění COVID-

19 ve čtvrtek 21. 1. 2021. Bohužel tento termín byl sdělen 
vakcinačním týmem opravdu ze dne na den, čímž se nepodařilo zajistit 
přítomnost některých zájemců o očkování z řad zaměstnanců i 

několika klientů (byli z obav před onemocněním u rodin). Někteří 
z přítomných klientů nemohli být tento den očkováni ze zdravotních 
důvodů. Nejprve bylo slíbeno tzv. doočkování těchto klientů a 

zaměstnanců. Z důvodu nedostatku vakcín však žádné doočkování 

zatím nebude. Ve čtvrtek 11. února proběhne očkování 2. 
dávkou vakcíny, ale pouze u těch, kteří dostali 1. dávku.  
Jak bude prováděno očkování ostatních zájemců zatím není zcela 

jasné. Je možné, že se budou muset dostavit přímo do očkovacích 
center. Určitě Vás budeme informovat. U zaměstnanců očkovaných 2. 
dávkou bude ještě asi 14 dní prováděno testování antigenními testy, 

potom by měla být dle vyjádření KHS, již solidní ochrana. 
 Do našeho domova dochází 1x týdně v rámci návštěvní služby 
lékařka MUDr. Mária Nejedlá. Naše zdravotní sestry zasílají lékařce 

seznam klientů (pacientů), které je zapotřebí vyšetřit. Je tedy třeba 
předem zdravotním sestrám sdělit, že máte zájem o vyšetření 

lékařkou, že s ní potřebujete probrat své zdravotní problémy. 
Automaticky lékařka za klienty nechodí. 

V současné době platí prodloužení nouzového stavu do 14. 2. 

2021 a tímto platí i veškerá omezení a nařízení vlády, která se týkají i 
nás. Ve stručnosti to znamená: že návštěvy jsou možné pouze 

s negativním testem, s respirátorem a po domluvě se sociální 
pracovnicí. Klienti mohou po oznámení z domova odejít, ale po návratu 
musí absolvovat danou karanténu. Nemohou se konat hromadné akce 

a aktivity. V současné době jsou možné individuální aktivity 
s aktivizačními pracovnicemi, dále některé aktivity s maximálně třemi 
klienty za dodržení hygienických opatření. Stále také platí, aby se 

nenavštěvovali klienti z budovy Orlická 1, s klienty z budovy Orlická 
3. Balíčky od rodin přebírají pracovníci vrátnice, procházky po našem 

areálu jsou možné (rouška, rozestupy). Kadeřnické služby zatím 
poskytovat nelze. Ze zdravotních důvodů je umožněna pedikúra paní 
Strelkovou, na kterou Vás objednávají pečovatelky. 

Vážení klienti, jsme si plně vědomi, že opatření a nařízení trvají 
skutečně již dlouho, působí to nepříznivě na každého z nás. Chtěla 
bych Vám moc poděkovat za trpělivost, pochopení, za to, že dodržujete 

pravidla. Velký dík patří i Vašim rodinným příslušníkům, že Vás 
podporují, spolupracují s našimi pracovníky, že jsou vstřícní, rozumní 

a trpěliví. Díky Vám všem situaci zvládáme celkem úspěšně, nákaza 
se u nás nešíří a pevně doufáme, že to tak zůstane. Vydržme, 
rozvolnění opatření určitě přijde, očkování určitě bude přínosné. 

Přeji Vám všem pevné zdraví. 
     

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

  
 

 
 

VÁŽENÍ KLIENTI: 

- do odvolání je 
většina společných 

aktivit v DS 
zrušena, z důvodu  
nařízení Vlády ČR a 
epidemiologické 

situace v ČR. 
- Toto opatření se 
týká i parafínu, 

bohoslužby, prodeje 
oděvů apod. 
 

- Nabízíme vám 

možnost kontaktu 
s vaší rodinou 
prostřednictvím 
videohovorů. 
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100. narozeniny 
Jen málokdo z nás zažije oslavu 
svých 100. narozenin. Paní Marii 
Mašitové se to podařilo a tyto 

narozeniny oslavila 23. ledna. 
Vzhledem k nepříznivé 

epidemiologické situaci nemohla 
oslava proběhnout, tak jak bylo 
plánováno. Již 23 let bydlí 

v Domově pro seniory Orlická 
v Ústí nad Labem a všichni 
zaměstnanci se těšili na velkou 

oslavu.  
Vzhledem k vládním opatřením 

k zabránění šíření koronaviru, 
však proběhla oslava komorní, 
téměř individuální, ale i tak byl 

velký narozeninový den paní Mašitové velmi příjemný a radostný. 
Dostala mnoho drobných dárků a krásných květin, nechyběl 
narozeninový dort a chlebíčky. Asi nejkrásnější květiny byly přímo od 

primátora Statutárního města Ústí nad Labem PhDr. Ing. Petra 
Nedvědického, radost jí udělalo i 

jeho osobní blahopřání a dárky. 
Potěšila ji i návštěva pana starosty 
ÚMO Severní Terasa Jaroslava 

Šimanovského, se kterým si velmi 
pěkně popovídala a zavzpomínala. 

Oba si slíbili, že ve vzpomínkách na 
doby minulé budou pokračovat zase 
někdy na jaře, v rozkvetlém parčíku 

před naším domovem.  
Paní Mašitová patří mezi velmi 
oblíbené klientky, je velmi 

komunikativní, nechybí jí smysl pro 
humor, je většinou dobře naladěná, 

má pozitivní přístup k životu, je 
skromná, nekonfliktní. Ráda si 
povídá, umí velmi dobře vyprávět, 

téměř celý život pracovala jako učitelka v mateřské školce.  
Věříme a těšíme se, že příští rok budeme zase oslavovat a už bez 

omezení. 
 

Informace pro klienty: 
- Platba za stravu a úhrada za pobyt bude probíhat do 15. 2. 2021. 

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

 
- 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. 


