
 

Vážení obyvatelé DPS „Penzion“ Polička, 

Musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní 

koronavirem nebo se dostane do styku s COVID 19 nakaženou osobou a bude mu nařízena 

karanténa. 

 

Zveřejňujeme pro Vás informace o přijatých krizových opatření Vlády ČR, pro řešení 

vzniklé krizové situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, platné pro uživatele 

pečovatelské služby.  

Vláda ČR nařizuje (mimo jiné) - všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým 

osobám informovat poskytovatele sociální služby o výskytu klinických příznaků COVID-

19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce, 

klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění. 

  

V návaznosti na toto nařízení, v rámci preventivních opatření i v souvislosti 

s ochranou zdraví nás všech, bydlících a pracujících v našem společném domě, Vás žádáme i 

prosíme o spolupráci při předcházení šíření infekční nemoci COVID 19. Prosíme a žádáme, 

aby i Vy jste nám poskytli informace výše uvedeného charakteru.  
 

Informace přijímají: 

 Irena Smolková, vedoucí pečovatelské služby,  

telefon 461 753 122, 730 892 03, email: smolkova@dpspolicka.cz 

 Pavel Brandejs, ředitel DPS „Penzion“ Polička,  

telefon 461 753 121, 603 836 975, email: reditel@dpspolicka.cz 

 

Za spolupráci předem děkujeme a garantujeme diskrétnost sdělení.  

 

V případě, že je obyvatel v domácí izolaci a potřebuje zajistit základní péči, 

zabezpečující pokrývání potřeb z oblasti života a zdraví, kterou není možné 

poskytnout v rámci rodiny, může požádat vedoucí pečovatelské služby (viz 

kontakt výše) o pomoc a ta zajistí ve spolupráci s hygienickou stanicí optimální 

postup ochrany zaměstnance, určený pro práci s nakaženými koronavirem.  

 

6 pravidel, jak se chránit proti nákaze: 

- Myjte si ruce alespoň po dobu 30 sekund. 

- Používejte jednorázové papírové kapesníky na smrkání. 

- Vyhýbejte se davům, nepodnikejte hromadné návštěvy.  

- Noste roušku vždy, když je možnost, že potkáte dalšího člověka. 

- Používejte desinfekci nejen na ruce, ale i na věci okolo sebe. 

- Vyhýbejte se viditelně nemocným lidem. 

 

Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen sebe, ale i své okolí. 
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Kde získáte další informace: 

INFORMAČNÍ LINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO 

KRAJE, ODBOR PROTIEPIDEMICKÝ – 461 535 067, 461 550 581 

KRIZOVÁ LINKA PARDUBICKÉHO KRAJE – 602 730 251 

Aktuální informace nejdete také na: www.mzcr.cz  

 

Přejeme Vám i Vašim blízkým, ať se Vám koronavirus obloukem vyhne a ať se brzy náš 

život vrátí do zajetých kolejí. Přejeme Vám pohodové dny.  

 

http://www.mzcr.cz/

