INFORMACE K FUNGOVÁNÍ SENIOR PARKU V DOBĚ ŠÍŘENÍ
KORONAVIROVÉ NÁKAZY
V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Vážení obyvatelé Senior Parku,
v poslední době jsme přijali řadu opatření jako prevenci před šířením koronavirové nákazy. Všechna
tato byla přijata z důvodu společného překonání této nelehké doby. Ujišťujeme Vás, že díky
dodržování přijatých opatření jste v bezpečí Vy, Vaši sousedé i naši zaměstnanci. Zde uvádíme
souhrnný přehled, jaké kroky jsme v období od 27.2.2020 do 6.4.2020 učinili.
1. Předali jsme Vám doporučení lékárníků, jaké zásady dodržovat v období virových
onemocnění

Protože dodržováním těchto zásad si snižujete riziko onemocnění.
2. Obdrželi jste od nás letáčky „Jak si správně mýt ruce“ a „Chraň sebe a své okolí
před nemocí“

Protože správné mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje tak jeho šíření.
3. Poučili jsme všechny zaměstnance, jak se bránit šíření viru na pracovišti, jak
udržovat čisté a hygienické pracoviště.

Protože tím zaměstnanec chrání nejen Vás, ale i sebe.
4. Zrušili jsme hromadné akce a uzavřeli jsme společenské místností Senior Parku.

Abychom tak zabránili shlukování více lidí na jednom místě, které pak může vést k šíření
infekce. Tuto službu jsme nahradili zvýšeným udržováním čistého a hygienického bytu
(desinfekce nočních stolků, postelových rámů, jídelních stolů, klik, židlí před Vašimi
vchodovými dveřmi apod.) a pravidelnými nápady pro Vás „Jak trávit čas ve svém bytě“.
5. Rozdali jsme vám roušky, které teď musíme nosit všichni, a to na všech místech,
kromě bydliště.

Protože nošení roušky se doporučuje kvůli ochraně toho druhého před nákazou, je to podle
hesla „já chráním tebe, ty chráníš mě“. Roušku musíte nosit i v atriu, nebo v altáncích, je to
vládní doporučení a sankce za jeho porušení je až 20 000 Kč. Pokud se při pobytu venku
dotýkáte zahradního nábytku, doporučujeme nošení i textilních rukavic.
6. Rozdali jsme Vám letáčky, jak správně o roušku pečovat.

Protože použitá rouška může v sobě viry již obsahovat a je tedy třeba ji mít stále čistou.
7. Rozdali jsme Vám desinfekční prostředky na mytí rukou i povrchů ve Vašich
domácnostech.

Protože kontaminace povrchů, kterých se dotýkáte, je jedna z hlavních způsobů šíření
různých infekcí. Základem je umýt si ruce vždy při příchodu z venku.
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8. Začali jsme mezi námi vzájemně udržovat bezpečnostní dvoumetrový odstup.

Protože vzdálenost 2 metry mezi jednotlivými osobami je bezpečnostní odstup, musí se
dodržovat například i v obchodě nebo na ulici. Měli byste jej dodržovat i mezi sebou.
9. Začali jsme Vám uklízet byt bezkontaktně.

Protože tím zaměstnanec chrání nejen Vás, ale i sebe. Pokud u Vás zrovna neuklízíme,
povídáme si s Vámi po telefonu.
10.
Službu hromadné jízdy na nákup jsme nahradili zvýšenou četností služby
dovoz drobného nákupu.

Protože ve vozidle není možné zajistit dvoumetrový bezpečnostní odstup mezi jednotlivými
osobami.
11.

Individuální jízdy i nadále poskytujeme.

Protože tady už je možné zajistit dvoumetrový odstup mezi řidičem a spolujezdcem. Jako
spolujezdec musíte mít ve vozidle roušku a rukavice.
12.
Individuální jízdy k lékaři doporučujeme absolvovat jen v neodkladných
případech.

Protože zvýšené riziko nakažení hrozí právě v ordinacích lékaře.
13.

Schůzky se zájemci o bydlení teď provádíme virtuálně.

Protože nemáme jistotu, zda zájemce o bydlení není infekční. Takto chráníme nejen sebe,
ale i Vás.
14.

Rozdělili jsme zaměstnance tak, aby se při svých činnostech nepotkávali.

Protože jedině tak v případě nařízení karantény jednomu z našeho týmu, ostatní mohou i
nadále asistenční služby pro Vás zajišťovat, byť třeba s pomocí dobrovolníků.
15.

Vyzvali jsme Vaše rodiny k ohleduplnosti a omezení návštěv

Protože riziko zavlečení nákazy z vnějšího prostředí je velké a vy jste tou nejrizikovější
skupinou. Poprosili jsme Vaše rodiny, aby s vámi o to častěji komunikovali telefonicky.
16.
Pokud pro celý areál bude nařízena karanténa, jsme připraveni tady s Vámi
zůstat po celou tuto dobu.

Protože naším posláním je, poskytovat v našich areálech všem seniorům bezpečí, potřebný
servis, ochranu a pocit rodinného prostředí.

Jako celek fungujeme i nadále, dál plníme své povinnosti. Věříme společně s Vámi, že tato doba
bude za chvíli už jen minulostí a životy nás všech se vrátí do normálu co nejdříve.

Váš Senior Park
6.4.2020, Praha
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