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V Opavě dne 30. 3. 2020 
 
Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů, 

 

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 bychom Vás 

touto cestou chtěli informovat o krocích, ke kterým jsme přistoupili v zájmu ochrany Vašich 

blízkých a nás všech.  

Chtěli bychom Vás informovat, že máme zpracován plán preventivních opatření, které 

průběžně zavádíme od 2. 3. 2020 a postupně je zpřísňujeme v závislosti na aktuálním vývoji 

situace. Současně také zpracováváme krizový plán s přípravou opatření pro případ výskytu 

nemoci přímo v Domově. Řídíme se nařízeními vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, MPSV a 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Sledujeme aktuální informace Krajského 

úřadu Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opava a pružně na ně reagujeme. 

Neustále zajišťujeme nové osobní ochranné pomůcky, a to jak pro zaměstnance, tak pro Vaše 

blízké, kteří jsou personálem o všem podstatném vhodně informováni.  

Všichni klienti mají dostatek potravin (stravují se i nadále dle jídelníčku sestaveném nutriční 

terapeutkou), navíc spolupracujeme s Hypermarketem Tesco Opava, který nám dodává 

darem ovoce a zeleninu a další potraviny pro klienty. Každý týden pracovníci tohoto 

hypermarketu také dováží nákupy pro klienty dle jejich individuálního seznamu. Všichni klienti 

mají k dispozici ochranné roušky.  

Pokud by jste chtěli i tak něco svým blízkým přinést (např. knihy, denní tisk, obrázky, fotky, 

potraviny, které nejsou v našem jídelníčku,…..), lze toto stále realizovat, ale za přísných 

hygienických pravidel. 

 Balíček doneste v papírové tašce, papírové krabici, vyhněte se balení v plastu a nerezu. 

 Balíček bude uložen na schodech za hlavními dveřmi Domova po určenou dobu dle typu 

materiálu (min. 24 hod.). Tento prostor je oddělen od chodby Domova dveřmi, klienti sem 

nevstupují. 

 Balíček nesmí obsahovat potraviny podléhající rychle zkáze, potraviny domácí výroby 

(zákusky, klobásy, saláty,…), potraviny v neoriginálním balení. 

 
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020 jsme museli ukončit 

skupinové aktivizační činnosti a omezit vzájemné setkávání klientů. U klientů však nadále 

probíhá individuální aktivizace. Vzhledem k zachování psychické pohody a udržení kontaktu 

s Vámi, jsme dne 30. 3. nainstalovali komunikační nástroj pro bezplatné volání Skype, skrze 

který můžete být v kontaktu se svými blízkými i Vy a vzájemně se vidět. Skype má 

vidokameru, kterou jsme připojili na obrazovku televize. Pro připojení musíte mít 
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nainstalovaný program skype na Vašem počítači, tabletu nebo mobilu a vyhledat naši 

adresu: Domov sv. Zdislavy. Je však nutné domluvit přesný čas s personálem, aby byl klient 

na hovor připraven (volejte na 733 694 051).  

Také můžete pro kontaktování svých blízkých využít služební telefon 733 694 051. Další 

informace ohledně Vašich blízkých Vám sdělí personál na témže telefonním čísle.   

V případě dotazů týkající se provozu Domova Vám budou informace poskytnuty vedoucí 

Domova - Mgr. Daniela Horáková tel.: 730 575 975.  

 

S poděkováním za pochopení zavedených opatření a s přáním pevného zdraví 

 

Daniela Horáková, vedoucí Domova sv. Zdislavy 

 

 
 

  


