
Vážení přátelé,

 přestože  jsme  všichni  doufali,  že  se  pandemii  koronaviru  Covid-19 podaří

zvládnout,  opak  je  bohužel  pravdou.  I  přes  přísná  opatření  a  probíhající

očkování, počet nakažených stále stoupá. Z tohoto důvodu vyhlásila vláda nová

opatření,  která  se  dotknou  nás  všech  v  osobním  i  pracovním  životě.  I

poskytování sociálních služeb se Usnesením vlády č. 211 z 26. 2. 2021 značně

mění. Služby jsou zajišťovány pouze v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany a

zdraví osob. To v praxi znamená, že budou poskytovány pouze nezbytné úkony,

jako je zajištění stravování, pomoc s osobní hygienou, nákupy, zajištění léků a

úklid v nezbytném minimálním rozsahu. 

 Nařízením  je  rovněž  stanoveno,  že  všechny  osoby,  které  se  po  dobu

poskytování  služby  nacházejí v domácnosti,  musí  mít  nos  a  ústa  zakryta

respirátorem  

řady  FFP  2.  Nestačí  tedy  pouze  rouška,  ať  ušitá,  nebo  chirurgická  ústenka.

Pracovnice  má za povinnost  neprodleně opustit  domácnost,  pokud ostatní

osoby  v  bytě  respirátor  nemají! Nemáte-li  respirátor,  domluvte  se  s

pečovatelkou  a  ona  vám  jej  zakoupí  na  Vaše  náklady.  Bez  této  ochranné

pomůcky  Vám  nemůžeme  službu  poskytovat!  Nařízení  vlády  rovněž  ukládá

povinnost  informovat  nás  o  výskytu  klinických  příznaků  nemoci,  nařízené

karanténě nebo prokázaném  onemocnění, a to dříve, než je služba zahájena.

Poskytování  služby bude i  nadále probíhat,  ale za zvýšených bezpečnostních

podmínek  tak,  aby  se  minimalizovalo  nebezpečí  nákazy  pracovníků,  nebo

přenos na ostatní klienty. Chci jen informovat, že naši pracovníci zatím nejsou

očkováni, takže nejsou před případnou nákazou chráněni. 



 Nouzový stav přináší i omezení v pohybu osob, kdy je zakázáno, bez závažného

důvodu, přejíždění za hranice okresů. Může se tedy stát, že Vaši  blízcí,  kteří

Vám  doposud pomáhali,  nebudou moci  za  Vámi  jezdit.  Pokud tomu tak  je,

obraťte se na naše pracovnice. Zajistíme zejména nákupy a jinou nezbytnou

pomoc.  Pevně  doufáme,  že  toto  omezení  po  třech  týdnech  bude  zrušeno,

protože  se  situace  s  počty  nakažených  bude  zlepšovat.  Může  však  nastat  i

opačná situace,  kdy bude vyhlášena uzávěra,  tzv.  tvrdý lockdown, kdy bude

prakticky  veškerý  život  na  určitou  dobu  paralyzován.  Může  pak  dojít  i  k

omezení, nebo pozastavení našich služeb. Pevně doufáme, že k tomu nedojde,

nicméně Vám doporučujeme,  abyste  si  zkontrolovali,  zda máte dostatečnou

zásobu  léků,  které  pravidelně  užíváte  a  také  minimální  zásobu  základních

trvanlivých potravin. Opravdu nechceme dělat paniku a pevně doufáme, že k

uzávěře  nedojde,  ale  musíme být  připraveni  na  každou variantu.  V  každém

případě můžete počítat s naší pomocí. Pokud máte nějaké dotazy, zavolejte k

nám do kanceláře v pracovní dny od 7 do 15 hodin na číslo 326 735 245. Rádi

Vám poradíme a případně pomůžeme. 

 Velmi Vás prosíme – chovejte se zodpovědně, zdržte se kontaktů s ostatními

osobami a z bytu vycházejte jen, je-li to nezbytné. Nákupy Vám pořídíme a Váš

eRecept po domluvě s Vaší paní pečovatelkou můžete zaslat na služební telefon

paní pečovatelce.

 Přejeme  Vám  do  nadcházejícího  nelehkého  období  pevné  zdraví  a  také

optimistickou mysl, které je v této době velmi potřeba. Neostýchejte se na nás

obrátit, kdykoli budete mít pocit, že Vám můžeme pomoci. A to nejen v oblasti

přímé péče. Společně to zvládneme!

Vedení pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o.


