
Vážení spoluobčané, kolegové, příznivci.  
 
Pomalu se blíží advent, ráda bych v tomto předvánočním čase poděkovala všem, kteří s námi sdílejí 
náročné Covidové období, těm, kteří nám pomáhali zajistit ochranné pomůcky, zasílali a přinášeli 
vlastnoručně vyrobené roušky a byli nám oporou. Taktéž bych ráda poděkovala firmě Charvát, a.s. 
Doudleby nad Orlicí, která nám darovala tablety k zajištění komunikace mezi klienty, jejich rodinami a 
kamarády; firmě Iresoft za dodání drobných balíčků, dalším právnickým a fyzickým osobám za pomoc, 
sdílení a podporu. Děkuji. Moc si toho všichni z DOMOVA NA STŘÍBRNÉM VRCHU vážíme.  
Považuji za velmi důležité vyslovit díky našim zaměstnancům, brigádníkům a ostatním pomocným 
silám, opatrovníkům i klientům, bez jejichž nasazení, trpělivosti a respektování nastavených opatření 
bychom situaci zvládali mnohem hůře. Od března do dnešního dne máme potvrzeny pouze dva 
případy nákazy Covid 19 u zaměstnanců. K dnešnímu dni s ohledem na pravidelné 5ti denní testování 
antigenními testy, nejsou známy žádné příznaky nemoci ani u klientů, ani u zaměstnanců. Doufáme, 
že již bude lépe, postupně rozvolníme nastavená opatření a vrátíme se do běžných kolejí. K dnešnímu 
dni platí tato pravidla: 
Návštěvy: Vláda ČR vydala 20. 11. 2020 usnesení č. 1196, kterým prodloužila zákaz návštěv v pobytových 

zařízeních do 12. 12. 2020. 
Zákaz návštěv se týká domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové 
formě. U ostatních zařízeních se postupuje dle aktuální epidemiologické situace dle pokynů místně příslušného 
orgánu ochrany veřejného zdraví (pokyny KHS samozřejmě platí i pro tří výše zmíněné sociální služby). Na 
základě výjimky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s 
omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje 
jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného 
onemocnění. Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve 
spolupráci s dalšími pracovníky zařízení, nebo praktický lékař, případně nasmlouvaný psychiatr a psycholog. 
Výjimku potvrzuje ředitel, nebo jím určená osoba. 

 
Děkujeme 
Mgr. Eva Fremuthová, MBA 
 

                  
 


