
 

Oznámení pro obyvatele DPS Penzion Polička 

1. Od 1.4.2020 se budou obědy vydávat pouze do jednorázových obalů (ne již do 

jídlonosičů), a to obyvatelům, kteří si dosud pro oběd chodili do jídelny. Kdo bude mít 

o oběd zájem, vyzvedne si ho tedy v jednorázovém obalu na recepci, od 11:30 do 12:00 

hodin. Za jednorázový obal (polévková miska s víčkem a box na hlavní jídlo) se bude 

platit 10,- Kč, úhradu bude vybírat recepční na konci měsíce.   Objednávání obědů bude 

probíhat vyplněním jídelního lístku a předáním na recepci. Nesouhlasíte-li 

s nastaveným opatřením, kontaktujte recepci na telefon 111 a obědy si odhlaste. 

2. Pečovatelská služba zajišťuje zatím služby bez většího omezení, s výjimkou, 

doprovodů…, dovozu vozidlem, velkých úklidů a velkých nákupů. Poskytovaná služba 

je zaměřena na nezbytnou péči z oblasti pokrytí základních potřeb lidského života a 

zdraví. 

3. V případě potřeby, a do vyčerpání personálních kapacit, bude pečovatelská služba 

zajišťovat nezbytné nákupy, donášku obědů a vyzvednutí léků, případně jinou 

nezbytnou pomoc i obyvatelům, kteří s ní nemají smlouvu, a to za úhradu 110,- Kč za 

hodinu, na základě smlouvy ústní. V případě potřeby zajištění služby, volejte od 8:00 

do 10:00 hod. sociální pracovnici paní Irenu Smolkovou, tel. linka v DPS 122, mobil 

730 892 031, případně zanechte vzkaz na recepci, tel. 111. 

4. Do budovy DPS bude možné se dostat jen přes recepci – hlavním vchodem a vchodem 

od domečků, ostatní vchody budou uzamčeny. 

5. Bude rozšířena služba recepce do 19:00 hodin ve všechny dny v týdnu. Recepční bude 

zaznamenávat veškerý pohyb osob z budovy ven i dovnitř.  Dále bude 

zprostředkovávat předání nákupu a dalších věcí od rodiny, bez kontaktu rodiny 

s vámi. 

6. Na recepci je možné si bezplatně vyzvednout ochranné roušky. 

7. Místo pro kuřáky je nyní vyčleněno v průjezdu budovy. 

8. Kontejner na smíšený odpad bude umístěn u brány v průjezdu budovy. 

9. Předejte tyto informace i své rodině a požádejte o dodržování všech výše uvedených 

výzev a oznámení z důvodu prevence ochrany zdraví nás všech. 

10. Důrazně apeluji na příbuzné, aby maximálně omezili jakékoli návštěvy svých blízkých 

osob v DPS.   

Děkuji vám za pochopení a přijetí nastavených, nezbytných opatření. Přeji vám hodně síly 

v této situaci a plně věřím, že zase bude dobře a všichni se budeme opět společně setkávat a 

veselit se. Prosím vydržme to! 

S přáním všeho dobrého                                  ředitel DPS „Penzion“ Polička – Mgr. Pavel Brandejs 

v Poličce dne 31.3.2020         


