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Vážení uživatelé,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci během nouzového
stavu. Zvláštní poděkování patří rodinám těch uživatelů, které si
rodina plně převzala do péče. Vzhledem k omezeným personálním
kapacitám a zvýšeným požadavkům na desinfekci a hygienu
jídlonosičů a také všech pracovních pomůcek nebylo možné zajišťovat
službu v plném rozsahu. Kromě toho jsme vykonávali nákupy pro
seniory a osoby v karanténě, kteří žijí osamoceně a nemají, na koho by
se obrátili s prosbou o pomoc. Tím, že rodiny zajistily péči o své blízké,
mohli jsme zase my poskytnout pomoc dalším, kteří to potřebovali.
Moc si Vaší vstřícnosti vážíme.
Velké poděkování patří také všem dobrovolnicím, od kterých jsme
bezplatně dostávali roušky a ty dále předávali Vám, seniorům. Celkem
jsme rozdali zhruba 500 roušek.
Nošení roušek:
Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci Vás prosíme i nadále o
nošení roušek při kontaktu s našimi pracovnicemi. Vycházíme
z instrukcí Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek, kdy se roušky
mají nosit na všech místech v uzavřených prostorách, kde se nacházejí
alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti.

Další provoz pečovatelské služby:
• Dovoz obědů - od 1. června v plném rozsahu
• Úklidy a ostatní základní činnosti –
od 1. června v rámci Domu s pečovatelskou službou
od 8. června – u ostatních uživatelů
• Fakultativní činnosti – zejména doprava služebním vozem –
budou poskytovány od 8. června
Zajištění bezpečné domácnosti:
V letošním roce jsme zaznamenali několik nových psích přírůstků ve
Vašich domácnostech. Prosíme, respektujte náš požadavek na
bezpečný vstup do domácnosti, vyžaduje-li to charakter sjednané
služby. Všichni jste byli při zahajování služby upozorněni, že
pečovatelky, podle našich směrnic a pravidel (Vnitřní pravidlo č. 9),
nemají vstupovat na pozemek, kde se pohybuje pes/štěně bez dozoru.
I když svého mazlíčka jistě vedete k poslušnosti, stačí, že skáče a plete
se pečovatelce pod nohama. Nelze se bohužel spoléhat na to, že
pes/štěně „nic neudělá“, může se leknout nebo zareagovat na nějaký
vnější podnět. Reakci zvířete nelze nikdy úplně bezpečně předvídat.
Děkujeme tak všem, kteří respektují sjednaná pravidla a mají svá
zvířata zajištěna.
Pokud jste však vhodná opatření k zajištění bezpečného vstupu do
domácnosti ještě neprovedli, učiňte tak, co nejdříve, nejpozději
do 30. 5. 2020. V opačném případě Vás upozorňujeme na to, že
pracovnice pečovatelské služby nemají povinnost vstupovat na
pozemek, na kterém se pohybuje nezajištěný domácí mazlíček a také
tak činit nebudou.
Děkujeme a s přáním pevného zdraví se těšíme na další spolupráci.

