
Vážené rodiny a přátelé našich klientů,  

přinášíme aktuální informace o situaci v našich pobytových službách na Beskydské ulici. Je to již 
skoro měsíc, co platí zákaz návštěv v pobytových sociálních službách. Chápeme, jak je tato situace 
těžká pro Vaše blízké i pro Vás, obzvlášť nyní v době velikonočních svátků.                                                                                                              
S Vašimi blízkými, kteří nemají svůj telefon, a jejich zdravotní stav umožňuje uskutečnění hovoru, se 
můžete krátce telefonicky spojit v době od 14:30 do 15:30 na telefonních číslech přímé péče : 

budova A:  602515146                                    budova B: 702044609 

Dále vybízíme Vás i spřátelené osoby k napsání, dopisů, pohledů a ideálně e-mailových vzkazů                               
i s fotografiemi. Tyto zprávy klienty vždy velmi potěší. Vzkazy můžete zasílat a adresy: 

 andrea.stefanakisova@cssjes.cz             případně          info@cssjes.cz 

Rádi je vytiskneme, předáme a bude-li potřeba i přečteme.  

Chtěli bychom Vás ujistit, že děláme maximum pro to, abychom Vaše rodinné příslušníky uchránili 
od potenciální nákazy. K dnešnímu dni neevidujeme žádného zaměstnance ani uživatele potvrzenou 
infekci Covid-19. Většinu preventivních opatření nastavujeme v našem zařízení s předstihem, často 
před přijetím vládních nařízení, a to přesto, že jejich zavádění je provozně i personálně náročné. 
Služby jsou personálně zabezpečeny. Máme vytvořen krizový štáb, který se pravidelně schází a za-
vádí jednotlivá centrálně stanovená opatření, reflektující nařízení i doporučení vlády České repub-
liky, Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic, kra-
jských orgánů a Ministerstva práce a sociálních věcí. Máme sestaven krizový plán pro případ nařízení 
karantény zařízení.                         
Prevence pro klienty: Pravidelně monitorujeme zdravotní stav Vašich blízkých s důrazem na příz-
naky respiračních onemocnění a 2x denně jim měříme teplotu. Stále minimalizujeme kontakt mezi 
klienty – zrušili jsme společné aktivity. Stravování probíhá na pokojích. Do každého pokoje však 
dochází pracovníci tak, aby byla zajištěna standardní péče a nikdo se necítil osamělý. Za hezkého 
počasí klienti využívají pobyt na čerstvém vzduchu terase. Nedochází k setkávání klientů ze dvou 
různých budov. Pro klienty služby Chráněné bydlení na Beskydské ulici, kteří zde žijí s námi, byla 
z důvodu ochrany zdraví zavedena stejná preventivní opatření jako pro služby Domov pro seniory a 
Domov se zvláštním režimem. Děkujeme jim za jejich respektování.     

Prevence pro zaměstnance a další osoby:  Každý, kdo vstupuje do objektu Domova, se musí po-
drobit měření tělesné teploty. Zaměstnancům se měří tělesná teplota před započetím práce. V případě, 
že bude komukoli ze zaměstnanců naměřena tělesná teplota vyšší nebo rovna 37,0°C nebude mu 
umožněno zůstat na pracovišti a bude vyzván, aby se podrobil vyšetření u lékaře. Před vstupem do 
budovy Domova jsou všechny osoby povinny použít dezinfekci na ruce. Pečujeme i o imunitu našich             
zaměstnanců poskytováním vitamínových svačinek a preparátů. Omezili jsme kontakt mezi zaměst-
nanci. V současné době máme dostatek ochranných pomůcek i dezinfekce, kontinuálně je doplňu-
jeme a používáme v souladu s doporučeními a pokyny.  

Snažíme se o pozitivní náladu a klidnou atmosféru v zařízení.                                                                                           
Děkujeme Vám za Vaši toleranci v dnešní vypjaté době a přejeme Vám pokud možno klidné 
prožití velikonočních svátků, klid a zdraví.  
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Ing. Jan Rotter                
ředitel, CSS Jeseník 

             
        

   


