
 

Město Lázně Bělohrad sděluje uživatelům Pečovatelské služby Lázně Bělohrad (organizační složka 

Města Lázně Bělohrad), v návaznosti na Usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1028, 

následující: 

Vláda nařizuje (výňatek z usnesení): 

- Poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě uzavřené 

smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního 

plánování a to po dobu trvání nouzového stavu: poskytovatel sociální služby prokazatelně 

informuje osobu, které poskytuje sociální službu, o této změně. 

- Poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem 

zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží 

na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně technické zabezpečení 

poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu 

Z výše uvedených důvodů se Pečovatelská služba Lázně Bělohrad řídí těmito pokyny a poskytování 

sociální služby upravuje následovně: 

 Rozvoz obědů pro klienty PS, kteří ho potřebují, se bude dovážet nadále, ale je možné, že 

dojde k určitým opatřením.  Každý klient bude obeznámen o dané možnosti (pouze jeden 

výběr, možná bez polévky, plastové boxy…). Předání stravy bude zajištěno pouze ke dveřím 

uživatele. Vstup do domácnosti se uskuteční v případě nezbytně nutném. 

 Nákupy klientům budou prováděny po předchozí domluvě, nejlépe telefonické. Při prvotním 

požadavku bude předán seznam věcí potřebných k nakoupení a současně vyšší finanční 

hotovost, aby vystačila na více nákupů. Konečné vyúčtování se provede najednou po 

ukončení mimořádného opatření (z důvodu zamezení opakovaného kontaktu osob a 

předávání peněz, které mohou být infikované). Požadovaný nákup se po zazvonění zanechá u 

dveří uživatele (popř. po telefonické domluvě). 

 Úklidy v domácnostech se prozatím neprovádí. 

 Ostatní úkony péče o vlastní osobu, především hygiena budou prováděny po dobu nezbytně 

nutnou, a to u klientů, kde není možno toto zajistit ze strany rodinných příslušníků 

(telefonické oslovení a domluvy s rodinami). 

 

V Lázních Bělohradě dne 15.10.2020 ………………………………………………….. 
 Ing. Pavel Šubr 
 Starosta 
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