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TISKOVÁ ZPRÁVA
14. října 2020
AKTUÁLNÍ ŽIVOT V DOMOVĚ SENIORŮ DRACHTINKA
Epidemiologický vývoj v souvislosti s onemocněním COVID-19, který se nás všech
od jara tohoto roku dotýká, nabral v našem regionu na síle a začal ovlivňovat životy
spousty rodin. Epidemie se nevyhnula ani našemu Domovu.
Přestože náš Domov nikdy neuvolnil opatření směrem k návštěvám, byl využíván
rezervační systém pro návštěvy, po celou dobu platila povinnost užívání ochranných
prostředků, aplikace nutných karantén v případě návratu z hospitalizace, negativní
testy jako podmínka pro přijetí nových klientů, byla aplikována veškerá vládní
opatření, patříme nyní k těm poskytovatelů sociálních služeb, kteří se s nákazou
potýkají.
Život v Domově se nám otočil v pátek 9. října 2020.
Do tohoto dne jsme se již mezi zaměstnanci setkali s nákazou na úrovni domácích
karantén. Jeden klient byl nakažen při hospitalizaci, návrat do Domova byl
uskutečněn až po jeho vyléčení.
9. říjen byl dnem zlomovým. V tento den byl náš klient pozitivně testován na covid.
Klient v krátké době absolvoval řadu odborných vyšetření ve zdravotnických
zařízeních. K hospitalizaci bylo přistoupeno z důvodu dlouhodobého zhoršování jeho
zdravotního stavu.
Všichni zaměstnanci, kteří u tohoto klienta poskytovali ošetřovatelskou, aktivizační,
zdravotní nebo sociální péči, byli nahlášeni na Krajskou hygienickou stanici
Pardubického kraje, oblastní pracoviště Chrudim.
V průběhu víkendu nahlásili tři zaměstnanci covid příznaky. Nenastoupili na
naplánovanou směnu a zůstali v domácí karanténě.
Od soboty do dnešního dne nenastoupili do práce další zaměstnanci, kterým byl
výsledek testování sdělen jako pozitivní nebo začali cítit příznaky onemocnění.
Testováno bylo 36 zaměstnanců napříč všemi pracovními úseky. Pozitivně
testovaných je 22 zaměstnanců. Další zaměstnanci čekají na výsledky v domácí
karanténě nebo jsou k testování objednaní.
Veškeré kroky směrem k testování zaměstnanců a celkového vývoje v Domově jsou
instruovány ze strany Krajské hygienické stanice, se kterou jsme v trvalém kontaktu.
Na všechny zaměstnance Domova je uvalena karanténa nezbytně nutná.
Zaměstnanci mohou absolvovat pouze cestu z domu do práce a obráceně.
Vzhledem k personálnímu oslabení vyvíjíme veškerou iniciativu a hledáme lidi, ruce,
které nám pomohou s péčí o naše klienty (bývalé zaměstnance, zaměstnankyně na
mateřské dovolené, studenty zdravotních škol). V této souvislosti byla dočasně
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pozastavena sociální služba Centrum denních služeb Motýl a od 14. října 2020
zaměstnanci Cds Motýl začínají pečovat o klienty Domova. Spolupráce na zajištění
neomezeného stravování pro klienty Domova, zaměstnance a pečovatelskou službu,
byla navázána s podnikatelskými subjekty, které Domovu poskytly pracovníky
kuchyní z pohostinských zařízení, u kterých z důvodu vládních opatření dochází
k zákazu nebo omezení činnosti.
Péči o naše klienty máme v tyto dny nastavenu na úroveň poskytování základních
činností v nezbytné míře s cílem zajistit ochranu života a zdraví. O klienty je
postaráno na úrovni poskytování stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, zajištění osobní hygieny. Kontakt mezi zaměstnancem a
klientem se z důvodu bezpečnosti omezuje na nutné minimum. V Domově jsou
pozastaveny aktivizace, při kterých dochází k setkávání klientů. Na 15. 10. 2020 bylo
naplánováno Pánským klubem, který založili naši klienti, Vinobraní. Vinobraní v tuto
chvíli „optimisticky“ posouváme na Sv. Martina.
Mezi klienty máme aktuálně dva pozitivně testované, oba jsou hospitalizovaní.
U klientů s příznaky onemocnění je ihned nastaven režim karantény. Zdravotní stav
sleduje lékařka Domova MUDr. Vančová. V případě zjištění příznaků je ze strany
lékařky vystavena žádanka na covid test.
K dnešnímu dni došlo k testování osmi klientů, čekáme na výsledky, o další čtyři
testy je požádáno. U všech klientů jde o příznaky zvýšené teploty mezi 37°C až 38°C
a mírné pobolívání hlavy.
Nemocniční kapacity jsou omezené a k hospitalizaci jsou přijímáni lidé, kteří mají
vážný průběh onemocnění. Proto je povinností poskytovatele pečovat o klienty
s příznaky covid za přísných bezpečnostních opatření.
V první vlně pandemie někteří poskytovatelé sociálních služeb přistoupili k tzv.
dobrovolným karanténám. MPSV vydalo doporučující stanovisko na aplikaci těchto
karantén. Domov seniorů Drachtinka přistupuje k tomuto stanovisku s respektem a
svoje personální kroky činí v souladu s vydaným stanoviskem a nutnou péči a
ochrany našich zaměstnanců. Stanovisko MPSV:
„MPSV nedoporučuje aplikování tzv. dobrovolných karantén, kdy se skupina
zaměstnanců uzavře v zařízení společně s klienty. Důvodem je nemožnost dodržet
ustanovení zákoníku práce. V době, kdy je v zařízení nákaza, všichni zdraví
zaměstnanci poskytují úkony základních činností registrované sociální služby podle
plánu směn stanoveného zaměstnavatelem, po odpracování směny odchází domů.
Zaměstnancům je doporučeno migrovat pouze mezi zaměstnáním a domovem.
Pakliže se zaměstnavatel a zaměstnanci dohodnou, že zaměstnavatel poskytne
ubytování a další zabezpečení zaměstnancům, kteří např. z důvodu obav o zdraví
rodiny zvolí raději nocování na pracovišti, nejde o dobrovolnou karanténu,
zaměstnanec pracuje běžně podle plánu směn.“
Domov seniorů Drachtinka má až do odvolání pozastaveny nástupy nových klientů.
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Kontakty pro poskytování informací:
Bc. Miroslava Kábelová, ředitelka, tel. 725 770 557 – informace o dění v Domově.
Mgr. Lucie Tlustá, sociální pracovnice – tel. 724 894 170, informace sociálního
charakteru, domlouvání specifických požadavků vzhledem k návštěvám.
Ivana Volfová – vedoucí zdravotního oddělení, tel. 724 748 568, informace o
zdravotním stavu klientů.
Miroslava Kábelová
ředitelka
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