Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Víceměřice 32, 798 26 Nezamyslice
IČO: 71197729
www.domovurybnika.cz

Možnost spojení v období zákazu návštěv se sociálním úsekem
S pracovníky sociálního úseku se můžete spojit:
 telefonicky
na tel. čísle 588 887 550 v době kontaktních hodin
Pondělí
13:00 – 15:00
Středa
13:00 – 15:00
Pátek
13:00 – 15:00
 emailem
Eva.Moudra@domovurybnika.cz
Ivo.Ruzicka@domovurybnika.cz
Marcela.Balasova@domovurybnika.cz
S vedoucí sociálního úseku se spojíte:


tel. číslo

775 401 131



email

Alena.Skrivankova@domovurybnika.cz

S účetní pro uživatele:


email

Gabriela.Klagova@domovurybnika.cz

Veškeré úkony, např. podání žádosti, doplňování informací o žadatelích, vyúčtování plateb,
informace o uživatelích, apod., bude probíhat bezkontaktně.
Informace o zdravotním stavu Vašeho blízkého podává pouze zdravotní úsek na tel. čísle
588 887 555
Ponecháváme možnost přinést drobný nákup, pouze v tyto pracovní dny:
Pondělí
Středa
Pátek

13:00 – 15:00
13:00 – 15:00
13:00 – 15:00

Donesené věci uživatelům musí být pouze v originálním obalu, aby mohly projít dezinfekcí.
Prosíme, nenoste doma pečené koláče, pečivo, uzeniny ….
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Pokud máte zájem nebo Váš blízký Vás požádá o donesení potřebných věcí, spojte se prosím vždy
předem se sociálním pracovníkem na výše uvedených kontaktech a domluvte si den a čas předání
potřebných věcí (balíčku). V příslušný den a čas se dostavte ke vstupním dveřím Domova, zavolejte
na tel. číslo 588 887 550 a sociální pracovník od Vás přijde převzít balíček, který důkladně projde
dezinfekcí. Následně ho předá na příslušné oddělení.
Abychom dodrželi všechna nastavená pravidla, není možné přebírat balíčky od příbuzných mimo
předem domluvený den a čas.
Sociální pracovnice, která předání realizuje, není na uvedených kontaktech neustále. Prosíme tedy o
trpělivost a shovívavost.
Zajištění drobného nákupu pro Vašeho blízkého probíhá též prostřednictvím pracovníka Domova.
Pro kontakt se svými blízkými máte možnost využít také výše uvedené emailové adresy, přes které
můžete napsat svým blízkým vzkazy, které jim budou vytištěny, předány a zajisté je potěší.
Poskytování péče uživatelům Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
v současné době redukujeme na základní péči, a to na základě:
Usnesení vlády ČR č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání
nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 412) – vláda ČR nařizuje po dobu trvání nouzového stavu:
- poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené
smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. a zároveň přerušit poskytování služby v
režimu individuálního plánování.
Usnesení vlády ČR č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání
nouzového stavu (Sbírka zákonů č. 413) – vláda ČR zakazuje všem osobám, kterým jsou
poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb. (DpS, DZR) vycházet mimo
objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba.

Děkujeme Vám, za respektování tohoto opatření, pomáháte nám tím chránit zdraví Vašich blízkých i
zdraví pracovníků Domova u rybníka Víceměřice.
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