
Nouzový stav v pečovatelské službě 
 

Život v nouzovém stavu vyvolané šířením nového korona viru Covid 19 v pečovatelské službě 
města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Za hlavní úkol celou dobu je bezesporu ochránit 
ty nejzranitelnější, tedy seniory, ale i ostatní uživatele a samozřejmě také zaměstnance. Bez 
nich bychom nebyli schopni pomáhat. Zatím se úkol daří. Jak to tedy u nás v současné době 
vypadá? 

Pečovatelskou službu poskytujeme, koupelí ve středisku osobní hygieny, téměř bez omezení. 
I tak však dochází k ponížení péče – mnohde přejímají péči rodinní příslušníci, mnohde se 
obávají nákazy uživatelé samotní a sami ponižují péči na nezbytné minimum. Všichni si 
uvědomují závažnost situace a nechtějí sebe ani blízké vystavovat riziku nákazy.  

Nové klienty přijímáme i nadále, ale s velkou opatrností a za zvýšených bezpečnostních a 
hygienických opatření. 

Obávali jsme se, že domy s pečovatelskou službou mohou být velkým problémem. Nelze v 
nich zakázat návštěvy, ani je uzavřít. Nejedná se o pobytová zařízení, ale jsou to běžné domy, 
ve kterých mají byty pronajaté převážně senioři. Všichni obyvatelé v DPS nemají od nás 
zajištěnou péči, k některým dochází rodina. Vyzvala jsem návštěvníky k omezení kontaktu a 
návštěvám svých blízkých pouze v nezbytném případě. Většina z obyvatel a jejich blízkých si 
uvědomuje závažnost situace a respektuje výzvu. 

Nákupy a nezbytné pochůzky zajišťujeme i seniorům, kteří s námi nemají smlouvu o 
poskytování pečovatelské služby na tyto úkony. První kontakt proběhl přes Krizovou linku, 
zřízenou Krizovým štábem města. 

Ochranných pomůcek v současné době máme relativní dostatek. Dle možností na trhu 
průběžně nakupujeme ochranné pomůcky, část dostáváme od našeho zřizovatele 
města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pravidelně dostáváme příděl od Středočeského 
kraje, část jich je od dalších dárců – soukromých a firemních. Díky dárcům dáváme roušky a 
dezinfekce i našim klientům.  

Obrovské poděkování patří všem dobrým lidem, kteří nám pomáhají! Díky dárcům jsme 
získali hlavně mnohé roušky, respirátory, dezinfekce, štíty, ale i časopisy, kvízy, křížovky, 
květiny a další věci pro radost a potěšení.   

Obrovské poděkování také patří všem zaměstnancům v přímé péči, kteří v těchto nelehkých 
podmínkách poskytují pečovatelskou službu. Děkuji svému báječnému týmu pečovatelek za 
jejich pomoc a podporu a za to že spolu táhneme za jeden provaz. 
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