
   
 
Vážené osoby pečující, 
 
v posledních dnech došlo k nastavení nových opatření ve věci virové pandemie Covid19. Tato situace 
není nikomu příjemná a také my jsme nuceni činit kroky ke snížení rizik šíření virového onemocnění. 
Cílem naší organizace je ochránit vás, vaše děti i zaměstnance organizace a doufat, že se co nejdříve 
vrátíme k běžnému chodu organizace. 
 
Následující řádky vás budou informovat o současném nastavení organizace.  
 

1. Návštěvy v rodině 
 
Nadále budou návštěvy v rodinách probíhat s dvouměsíční pravidelností. Klíčový pracovník bude při 
sjednání návštěvy ověřovat zdravotní situaci v rodině.  Prosíme, nezatajujte informace, které by 
mohly být rizikové. Pracovníci navštěvují mnoho rodin a šíření by mělo velký dosah. Návštěvy mohou 
být kráceny jen na krátká setkávání. Osoby ohrožené (nemocní, vyššího věku, se sníženou imunitou 
apod.) se návštěv nemusí účastnit, je dostačující, že je klíčový pracovník zahlédne, či pozdraví. 
Pracovník následně omezení návštěv v rodině zapíše do vašich Plánů péče.  
 
Pokud si z vážného důvodu přejete dočasně návštěvy omezit, či zrušit, pak je nutné podat písemné 
vyjádření, které bude stvrzeno podpisy pečujícími osobami. Potvrzení bude uloženo v organizaci.  
 
Návštěvy mohou probíhat také mimo domácnost, tedy na zahradách, parcích, kavárnách. Pokud vám 
tato varianta vyhovuje více, prosím informujte své klíčové pracovníky, kteří se s vámi domluví a 
schválí vhodnost náhradního místa setkání. 
 
Pokud si sjednáváte návštěvy mimo plánované (tj. pravidelné návštěvy), pak zvažte, zda je nutné 
osobní setkání. 
 
Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami a pokud budou mít jakékoli příznaky nemoci, 
nebudou návštěvu realizovat.  
 

2. Kontakty děti  
 

Je velkou snahou zachovat kontakty s dětmi. I zde je nutné zachovat bezpečné podmínky kontaktu. Při 
kontaktech je nutností použít roušku, omezit počty osob na nejnutnější, krátit doby setkávání, popř. 
udržet odstup.  

 
Pokud si z vážného důvodu přejete dočasně kontakty omezit, či zrušit, pak je nutné podat písemné 
vyjádření, které bude stvrzeno podpisy pečujícími osobami. Potvrzení bude uloženo v organizaci. Při 
této variantě je dobré nastavit náhradní způsob kontaktu: skype, messenger, telefonní hovor apod.  
 
Kontakty mohou probíhat také mimo kancelář, tj. parky, dětská hřiště, cukrárny apod. Pokud vám tato 
varianta vyhovuje více, prosím informujte své klíčové pracovníky, kteří se s vámi domluví a schválí 
vhodnost náhradního místa setkání. 
 
U asistovaných kontaktů budou přítomny jen osoby, které jsou nezbytné pro realizaci kontaktu. 
Všechny osoby, které se zúčastní, podepíši prohlášení, že se v poslední době nesetkali s infekční 
nemocí. Je nezbytné dodržet všechna nařízení pro pobyt na veřejném místě, tedy použít dezinfekci a 



   
 
roušku, a pracovníkům sdělit, pokud pociťujete známky onemocnění. Pokud existuje reálná obava, že 
by dítě bylo kontaktem ohrožené na zdraví, pak prosím o uvedení důvodu. Žádost o přerušení 
kontaktů podejte písemně. U asistovaných kontaktů dojde k omezení požívání stravy, a to jen na 
nejnutnější míru (tekutiny, popř. svačina u dětí). 
 

3. Respitní péče 
 
Všechny plánované akce do konce roku 2020 byly zrušeny. Konkrétně pak jednodenní výlet do Dino 
Parku Ostrava 8.10.2020 a dvoudenní výlet Holubice 29. – 30.10.2020. 
 

4. Vzdělávání osob pečujících 
 

Kluby pěstounů: osoby na 60 let a osoby se zdravotními problémy, či sníženou imunitou budou 
vzdělávány individuální formou a nebude nutné do Klubu pěstounů docházet. Osoby, které se 
setkávají i s ohroženou skupinou lidí, je možné také vzdělávat individuální formou. Prosíme, abyste 
žádost a důvody individuálního vzdělávání konzultovali s klíčovým pracovníkem. Informace pak budou 
uvedeny ve vašem Plánu péče.  
 
Kapacita Klubu pěstounů Opava je max. 10 osob, Klubu pěstounů Hlučín max. 7 osob. Kluby budou 
probíhat bez občerstvení a s nutností použité roušky.  
 
Sobotní vzdělávání: bude probíhat ve stejném režimu jako v Klubu pěstounů.  
 
Víkendová vzdělávání: zatím beze změn, případně bude Mgr. Němcová konzultovat s účastníky 
telefonicky.  
 

5. Pobyt v kancelářích 
 

Prosíme všechny, aby co nejvíce omezili návštěvy kanceláří a docházeli do kanceláří jen ve velmi 
nutných případech, či na pozvání pracovníků. Předem je však nutno si domluvit s pracovníkem setkání 
v kanceláři. V kancelářích je potřeba mít nasazenou roušku. Před vstupem do kanceláře vás zdvořile 
žádáme o desinfekci rukou. Desinfekce je umístěna před každou kanceláří. Pokud pociťujte zdravotní 
komplikace, zrušte plánované setkávání v kancelářích.  
 

6. Psychologická pomoc 
 

Psychologická pomoc bude fungovat dle domluvy s psychology. Podmínky pobytu v prostorech 
organizace vycházejí z přechozího bodu, pobyt v kanceláři. 
 
Věříme, že vše společně ve zdraví zvládneme. Při nejasnostech a dotazech neváhejte oslovit mailem, 
či telefonicky vašeho klíčového pracovníka. 
 
Za Do náruče, s.z. 
 
Mgr. Pavlína Němcová 
 
V Bruntále  21.9.2020  

 


