
 

 

 

 

OZNÁMENÍ  O OMEZENÍ PROVOZU  SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

 

v důsledku stávající epidemické situace se na základě usnesení vlády 

dne 12.10.2020  s účinností od  14.10. 2020 v  sociálních službách, 

které jsou poskytovány na základě písemné smlouvy, omezuje provoz 

pouze na základní činnosti.  

Bude přerušeno poskytování fakultativních úkonů , které jsou 

s klientem sjednány ve smlouvě  a základní činnosti   zajišťovány pouze 

v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. 

Znamená to, že  služby nejsou poskytovány v režimu individuálního 

plánování a naplňování standardů kvality. 

Služby poskytované naší společnosti budou v provozu následovně: 

1. 

U „pečovatelské  služby“ kromě přerušení fakultativních úkonů  

nebude po stanovenou dobu zajišťován např.  velký sezónní úklid nebo 

úklid po malování. 

Doprovod klienta nebo odvoz klienta bude pouze k lékaři, a na vyzvání 

k soudu či na úřad. 

Velký nákup pouze potraviny, drogerie, dezinfekční a hygienické potřeby  

( výjimka může být  udělena po předchozím projednání nezbytnosti)  



 Dovoz obědů bude probíhat tak, že pečovatel  položí jídlonosič 

u dveří domu nebo bytu, vezme prázdný  jídlonosič zazvoní a  

poodstoupí  do vzdálenosti min. 2 metry.   

   Zájemci o službu budou přijímáni po předchozí tel. objednávce. 

Bližší informace : tel. 733535582 

2. 

U „rodinné asistence“   kromě přerušení fakultativních úkonů  

budou po stanovenou dobu zajišťovány základní činnosti  terénní i 

ambulantní formou pouze v nezbytné míře. 

Pomoc při uplatňování práv , oprávněných zájmů souvisejících  se 

zajištěním ochrany života a zdraví 

Jedná se zejména o doprovod klienta k lékaři, na vyzvání soudu nebo 

na úřad. 

Pomoc při vyřízení dávek SSP, hmotné nouze , aby nebyl ohrožen život  

rodin a především nezletilých dětí.   

Bližší informace : tel. 733535588,                                                              

 

3. U „sociální poradny“  budou zajišťovány základní činnosti  

ambulantní formy v nezbytné míře 

Pomoc při uplatňování práv , oprávněných zájmů souvisejících  se 

zajištěním ochrany života a zdraví 

Pomoc při vyřízení dávek SSP, hmotné nouze ,  při ohrožení ztrátou 

bydlení díky dluhům , aby nebyl ohrožen život občanů.   

Klienti pouze  na předchozí   tel. objednávku . 

Po dobu nouzového režimu je přerušen provoz  půjčovny 

kompenzačních pomůcek.  

 

Bližší informace : tel. 733535580,                                                              



 

 Klienti  služeb mají dle usnesení vlády nově 

povinnost : 

 

✓ nosit při kontaktu s pečovatelem či terénním           

pracovníkem   ve své  domácnosti  nebo v místě 

přechodného bydliště roušku, respirátor, šátek, 

šál, nebo jiné prostředky , které brání šíření 

kapének 

✓ nahlásit  pracovníkovi  onemocnění COVID-19 

✓nahlásit, že jsou v karanténě 

✓ nahlásit, že byli v rizikovém kontaktu  tj. bez      

ochranných pomůcek s osobou nakaženou 

COVID-19  

 

Za nedodržení těchto povinností může být uložena 

pokuta až 20 tis. Kč. 


