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duben 2020

Vážení uživatelé,
v souvislosti s nouzovými opatřeními stanovenými vládou, spojenými
s nákazou COVID–19 musíme přistoupit k dalším opatřením:
1. Při kontaktu s pracovníky PS je nezbytné, aby každý uživatel měl
zakrytá ústa a nos. Jestliže nemáte vlastní roušku nebo šátek,
vyžádejte si zdarma od pečovatelky. Pokud nebudete mít rouškou
přikrytý nos a ústa, není možné, abychom u Vás službu
vykonávali. Chráníte tak sebe i nás!
2. Je nutné omezit kontakt s pracovníkem pečovatelské služby na
minimum. Jídlonosič nechejte přede dveřmi, kde Vám ho
pečovatelka vymění. Poté na Vás zazvoní, abyste věděli, že již
jídlonosič vyměnila.
3. Nákupy hlaste dopředu telefonicky. Hotovost na nákup dejte do
igelitového sáčku, přiložte seznam nákupu, na který napište
vloženou částku a podepište se. Nákupní tašky nepřijímáme, při
nákupu zakupujeme jednorázové. Nákup vykonáváme v jednom
obchodě, nejčastěji v Coopu, ev. v masně. Z časových a
personálních důvodů není možné respektovat Vaše požadavky na
různé suroviny v různých obchodech. Přinesený nákup Vám
pečovatelka postaví ke dveřím, zazvoní a poodstoupí, aby měla
jistotu, že nákup přebíráte.

4. Vzhledem k personálnímu oslabení vykonáváme pouze donášku
stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při péči o vlastní osobu
a nezbytné nákupy (potraviny, léky a základní hygienické
potřeby).
5. Jestliže budete v karanténě nebo budete nemocní, prosím,
oznamte nám to telefonicky, abychom mohli zavést patřičná
hygienická opatření.
6. Naše technické a personální kapacity jsou již zcela naplněné.
Prosíme tedy uživatele, kteří mají rodinu v blízkosti, aby po dobu
stanovených nouzových opatření převzali péči o Vás. Zvláště pak
o víkendech a svátcích, když je rodina doma, nám hodně
pomůže, jestliže Vám stravu zajistí.
7. Z důvodu ochrany před nákazou COVID-19 je nutné omezit
manipulaci s penězi, které mohou být zdrojem přenosu viru.
Úhrada za služby klientů, kteří platí v hotovosti, bude
vyúčtována až počátkem května společně za oba měsíce –
březen i duben.
Všichni jsme se ocitli v těžkém období, ale věřím, že společně to
zvládneme! Přeji všem pevné zdraví!
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