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Vážení obyvatelé /klienti/ DS Chodov,  

dovolte mi, abych stručně shrnula opatření, která byla přijata v DS Chodov pro ochranu Vás 

i všech zaměstnanců. Tyto opatření jsou v souladu s mimořádnými opatřeními, o kterých 

rozhodla v uplynulých dnech Vláda ČR a následně i Krizový štáb ČR.  

 

1. Pro zabránění šíření koronaviru (nemoci Covid19) v zařízení jsou zakázany kontakty obyvatel 

DS Chodov s kýmkoli kromě zaměstnanců DS Chodov. To znamená, že teď za Vámi nemohou 

chodit rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, nemohou Vám obstarávat a předávat nákupy, 

prát prádlo a doprovázet Vás ven na procházky, na kávu nebo k lékaři a na úřady.  
 

2. Vzhledem k tomu, že situace není dobrá, tak Vám již není ani povoleno, v souladu s krizovými 

opatřeními, opouštět areál DS Chodov (Usnesení Vlády ČR ze dne 16. 3. 2020, jehož plné znění 

máte k dispozici na nástěnce na každém patře).  
 

3. V souvislosti s tímto opatřením žádám Vás i Vaše blízké o jeho respektování. Obcházením 

nastavených pravidel by mohlo být ohroženo nejen Vaše bezpečí ale i bezpečí všech ostatních 

klientů a zaměstnanců DS Chodov.  
 

4. Omezení volného pohybu a narušení běžného režimu života není příjemné nikomu. V současné 

době ovšem tato omezení platí nejen pro klienty pobytových sociálních služeb, ale pro všechny 

občany ČR a již skoro pro všechny státy EU: omezení pohybu všech obyvatel (do práce, z práce, 

nakoupit a domů), povinnost karantény pro rizikové skupiny a pro nakažené, zavřené obchody 

kromě těch, kterým je udělena výjimka (potraviny, drogerie atd.), zrušené kulturní a sportovní 

akce atd. Díky těmto opatřením a zodpovědnému přístupu nás všech, chráníme v této době 

nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, kterými jsou i senioři. Nakonec, jsou uzavřeny i hranice 

jednotlivých státu na celém světě.  
 

5. Přestože jsme uzavřely „hranice“ areálu DS Chodov, snažíme se, aby společenský život uvnitř 

Domova neustal. Každý den jsou pro Vás připraveny aktivity v rámci jednotlivých pater. 

Nebudete se tedy potkávat napříč domovy ani ve společných prostorách v přízemí, ale můžete 

udržovat kontakty mezi sebou na patře, kde bydlíte a s ostatními se potkat na zahradě. Jídlo se 

prozatím bude nadále podávat na jídelnách na patrech. V nejbližších dnech bude zprovozněna 

možnost videohovoru s Vašimi blízkými, stačí se obrátit na kmenovou sociální pracovnici nebo 

na pracovnici ART, a ony to pro Vás zařídí.  
 

6. Pokud potřebujete cokoli řešit s úřady, důchodovou správou, bankou, platit inkaso, atd. 

obracejte se na kmenové sociální pracovnice. Jsou poučeny o postupech a budou vědět, jak 

přistoupit k řešení dané otázky.  
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7. Hotové peníze vč. kapesného na nějakou blíže neurčenou dobu nebudou v oběhu v DS Chodov. 

Vše se bude hradit bezhotovostně z depozitního účtu. Pokud jde o důchody, které se nevyplácí 

přímo na bankovní účet, ale na složenku, tak se nemusíte bát, že o peníze přijdete, vše 

zařídíme. Kmenová sociální pracovnice Vám vysvětlí postup.  
 

8. DS Chodov je připraven na nastalou situaci. Opatření přijímáme postupně, s veškerým 

uvážením, jsou nastavována tak, aby byla účinná a tak abychom Vám mohli zajistit maximální 

bezpečí, a teď myslím na obě skupiny, na ty, kteří zde žijí a i na ty, kteří zde pracují.  

 

9. Je teď na nás, jak se ve vzájemné ohleduplnosti a respektu budeme k sobě chovat a dodržovat 

mimořádná pravidla.  

 

10. Vedení a personál DS Chodov je zde pro Vás, pokud máte dotazy, pochybnosti nebo obavy. 

Spolupráce, ukázněnost, dobrá nálada a optimismus jsou také účinnými pomocníky v každé 

krizové situaci.    

 
Děkuji všem za spolupráci a vzájemnou ohleduplnost. 
 

 
 

Mgr. Bc. Ilona Veselá 
                      ředitelka 
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