
COVID-19 v našom zariadení

Už  od  začiatku  výskytu  tohto  ochorenia  v našej  krajine,  sme  ako  zariadenie  pristúpili
k viacerým  odporúčaným  opatreniam,  ktorými  sme  sa  snažili  zabrániť,  aby  sa  toto  ochorenie
nedostalo k našim seniorom.

Medzi  opatrenia  patrilo  –  dodržiavanie  prísneho  epidemiologického  režimu,
dezinfekcie, používanie OOPP, obmedzenie návštev, bolo obdobie zákazu návštev, obmedzili
sme aj výjazdy klientov na vyšetrenie, to všetko sme riešili cez telefón s naším ošetrujúcim
lekárom a lekármi špecialistami.

 Všetku svoju snahu a úsilie venujeme klientom. Snažili sme sa zo všetkých síl predísť
vírusovému šíreniu COVID 19", no prísloviu „ČLOVEK MIENI, PÁN BOH MENÍ“ sme sa
nevyhli.

Aj  napriek  nášmu  úsiliu  a všetkým  prijatým  opatreniam  sa  nám  to  tak,  ako  aj  mnohým
zariadeniam sociálnych služieb nepodarilo.

 Po dvojdňovej hospitalizácii nášho klienta v nemocnici, nás informovali, že klient je
pozitívny  na  COVID  19.  Hneď  po  tejto  informácii   sme  celé  naše  zariadenie  otestovali
rýchlotestami Igc/IgM na COVID 19". Výsledky všetkých zamestnancov a klientov v našom
zariadení boli negatívne, nebolo sa čoho báť...

Aj napriek tomu ako zariadenie, ktoré chce pre svojich klientov opateru a starostlivosť
na vysokej úrovni, sme dali pretestovať znova všetkých zamestnancov a klientov testami PCR.
Výsledky nám prichádzali na druhý deň po testovaní. Boli sme nemilo prekvapení, v našom
zariadení sa predsa len COVID 19" objavil, bolo pozitívnych 35 klientov a 11 zamestnancov.
Väčšia  časť  z pozitívnych  nemala  žiadne  príznaky,  preto  sme  boli  prekvapení  počtom
pozitívnych.  U pár  z nich  sa  vyskytli  zvýšené  teploty,  ktoré  sme  prikladali  ako  následok
očkovania proti chrípke, ktoré realizujeme každý rok.

Danú  situáciu  sme  bezodkladne  konzultovali  s  Regionálnym  úradom  verejného
zdravotníctva v Humennom a hneď v ten deň sme  prijali sme opatrenia.

Pozitívnych klientov sme izolovali od negatívnych klientov. Vytvorili sme si dve zóny,
aby nedochádzalo k šíreniu nákazy. Vytvorili sme  "Tím ZAMESTNANCOV". Boli sme milo
prekvapení  z našich odhodlaných zamestnancov,  nevzdať sa v tejto  situácii  aká nastala v
našom zariadení. Pozitívní zamestnanci sa starali o pozitívnych klientov, a naopak negatívní
zamestnanci sa starali o negatívnych klientov. Všetko prebiehalo pod krídlami vrchnej sestry
Bc.  Blanky  Gajdovej,  ktorá  tu  bola  s  celým  tímom  24  hodín  denne.  Tomuto  tímu
zamestnancov, ktorí boli ochotní odísť od rodiny a malých detí  patrí veľká vďaka, ktorá sa
nedá opísať slovami.

Aj napriek ťažkej situácii, že naši zamestnanci museli odísť od rodiny a malých deti
boli veľmi odhodlaní. Pretože robíme veľa, pretože vieme, že sú tu starí ľudia, ktorí nás práve
v  tom čase  potrebovali.  Za  tie  dni,  čo  sa  starali  o  našich  klientov  zmeškali  veľa  času  s
rodinou, času so svojimi deťmi, no napriek tomu to nevzdali. 

Tak ako aj doma, tak aj tu tvoríme celok - RODINU. Nechali celú svoju pozornosť,
celé  svoje  srdce  práci,  za  pochodu  sme  riešili  mnohé  nepredvídateľné  veci.  A  to  všetko
samozrejme s úsmevom, aby sme čo najmenej zaťažovali našich seniorov.

Celé dni a noci boli, venovali sa  a naďalej sa venujú naším klientom, Vašim rodičom,
babkám, dedkom a za to všetko patrí veľké ĎAKUJEME... 

Veľkou oporou v tejto pre nás ťažkej situácii,  boli  aj telefonáty od rodinných príslušníkov
našich seniorov, ktorí stáli a stoja pri nás, chápu nás a povzbudzujú.




