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KRIZOVÉ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O KLIENTY SOCIÁLNÍ
SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY
Domov seniorů Drachtinka je poskytovatelem sociálních služeb:
- Domov pro seniory (Identifikátor: 4368889)
- Centrum denních služeb Motýl (Identifikátor: 7284682)
Domov pro seniory je sociální službou, která zajišťuje péči o seniory, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, zhoršeného zdravotního stavu nebo sociální
potřeby a jsou odkázání na pomoc jiné osoby 24 hodin denně.
Centrum denních služeb Motýl je sociální službou ambulantního typu, která
odlehčuje svou činností každodenní péči rodinám, které pečují o své blízké v domácím
prostředí. Klienty služby jsou osoby se sníženou soběstačností a osoby s mentálním
a kombinovaným postižením.
V souvislosti
s epidemiologickým
vývojem
v našem
regionu
a aktuálním
epidemiologickým vývojem v sociální službě domov pro seniory - Domov seniorů
Drachtinka, po intenzivním vyjednávání se zřizovatelem Domova seniorů Drachtinka,
městem Hlinskem, aktivní spoluprací a jednání s Krajskou hygienickou stanicí a
Pardubickým krajem, uzavírám dnem 14. října 2020 sociální službu Centrum denních
služeb Motýl.
Hlavním důvodem uzavření Centra denních služeb Motýl je zajištění poskytování
sociální služby domova pro seniory, kde je vlivem epidemie ohroženo poskytování
péče, z důvodu uvalených karanténních opatření na zaměstnance domova pro seniory
ze strany Krajské hygienické stanice. Vzhledem k tomu, že cílová skupina sociální
služby – domov pro seniory je skupinou křehkou a závislou na péči, aktuální personální
zajištění není schopno zajistit péči, jsou zaměstnanci Centra denních služeb Motýl
převedeni na péči o klienty Domova pro seniory Drachtinka.
Centrum denních služeb Motýl bude pro své klienty uzavřeno od 14. října 2020
do 31. října 2020.
V případě, že epidemiologická situace nedovolí v termínu 1. listopadu 2020 zahájit
poskytování služeb, budou klienti a rodinní příslušníci s touto situací telefonicky
obeznámeni.
V Hlinsku 13. října 2020
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