
Vážené rodiny a blízcí našich klientů, 
 
dovolte, abych Vám předala informace o dění v našem Ošetřovatelském domově. 
Současná situace je velice náročná pro nás všechny, ale děláme maximum, aby byli všichni u nás v domově chráněni. Zároveň bych Vám ráda předala uklidňující 
zprávu, že v této době neevidujeme v našem Ošetřovatelském domově nikoho z klientů, ani ze zaměstnanců SARS - CoV 19, pozitivního. 
 
Všichni zaměstnanci podstupují pravidelně testy a všechny klienty našeho Ošetřovatelského domova přijímáme zpět z hospitalizace až poté, co podstoupí 
vyšetření na SARS – CoV 19 s negativním výsledkem. Pokud zjistíme i klienta teplotu nad 37,5 °C voláme odběrový tým. 
 
V tuto chvíli jsou zaměstnanci rozděleni do čtyř skupin, tak aby se nepotkávali, a aby po 24 hodinových směnách měli dostatek času na odpočinek. Snažíme se 
všemi možnými prostředky a postupy předejít nákaze v našem zařízení. Do těchto opatření patří omezení setkávání se klientů navzájem, klienti i zaměstnanci 
jsou povinni nosit roušky, zaměstnanci i jednorázové rukavice, zakázáno je předávání balíčků, všichni klienti se stravují pouze na pokoji, dochází k pravidelnému 
měření teploty ráno a večer a samozřejmostí je i dodržování všech pokynů a nařízení, které vydává Hygienická stanice hl. m. Prahy. Mojí povinností je každý 
den posílat na Hygienickou stanici hl. m. Prahy hlášení o chodu a stavu v našem domově. 
 
Všichni zaměstnanci odvádějí obrovský kus práce a spolupráce probíhá napříč celým domovem, rozhodně bychom se neobešli bez pomoci radnice.  
 
Jsem ráda a velice Vám za to děkuji, že jste v pravidelném kontaktu se svými blízkými. V současné kritické době je pro klienty obzvláště důležitý kontakt s Vámi, 
i nám to moc pomáhá udržet klienty v psychické pohodě. Každý pozitivní a radostný rozhovor s blízkými je nad všechny léky. K dispozici máme nově i možnost 
video hovorů přes skype. Pokud byste chtěli zvolit tento způsob komunikace s Vašimi nejbližšími volejte mně (770 171 536), nebo kolegyním Miroslavě Wolfové 
(778 427 176), Barboře Hlavaté (770 171 527), Karin Adámkové (728 125 957) a Evě Malé (770 171 538), rádi Vám takové setkání zprostředkují. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat Vám všem, děkuji za to, že nám pomáháte, podporujete nás, děkuji za všechny dary od Vás. Vědomí, že v nastalé situaci 
nejsme sami, nás nesmírně posilňuje. 
 
S úctou, 
Petra Gabriel Lojdová, ředitelka 

V Praze 8.4. 2020 
 
 
 


