
 

Ředitel domova pro seniory: hysterii považujeme za 
škodlivou 
1.3.2020             

 
Zkušenosti z území zasažených koronavirem hovoří o tom, že jednou 
z nejnáchylnějších skupin na nebezpečné onemocnění je starší generace. 
Zeptali jsme se proto tří ředitelů domovů pro seniory na Nymbursku, jak 
současnou situaci vnímají oni i jejich klienti. 
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Shoda panuje v tom, že není na pořadu dne 

přijímat už nyní mimořádná opatření. Prevence 

však pochopitelně existuje. To potvrzuje i ředitel 

poděbradského domova Luxor Jaromír Novák. 

„Připomínáme samozřejmě ta základní 

hygienická pravidla od mytí rukou po chování při 

kašli,“ říká ředitel domova pro seniory. Podle 

jeho slov však panika není na místě. „Naši klienti 

pokládají hysterii za škodlivou, my se snažíme, 

aby se cítili spokojeni a v dobré  náladě. 

Například dnes (v pátek – pozn. red.) jsme měli Křeslo pro hosta a připravujeme  

i další společenské akce včetně oslavy MDŽ příští pátek,“ uvedl Jaromír  Novák. 

 
 

Obě nemocnice mají plán pro případy  koronaviru 
 

 
 

V lyském domově pro seniory na zámku vedení poučilo jak klienty, tak personál 

o hygienických pravidlech. „Také jsme vyzvali případné návštěvy, které  

cestovaly na území zasaženém koronavirem, aby zvážili návštěvu u nás,“ řekl 

ředitel domova na zámku v Lysé nad Labem Jiří Hendrich. Klienti zatím    nijak 

 
27 fotografií 

v galerii › 



výjimečně situaci kolem koronaviru mezi sebou neřeší, informace sledují  

z médií. 

 
 

Stejně jako klienti domova pro seniory v Rožďalovicích. Podle ředitelky Jany 

Příhodové zatím nenastal čas pro mimořádný režim, nicméně preventivní 

opatření podnikají. „Nakoupili jsme roušky jak obyčejné, tak ty, které mají 

zamezit šíření koronaviru. Nakoupili jsme také speciální čelové teploměry.  

Pokud by se nedej bože koronavirus někde v dosahu objevil, měřili bychom jimi  

i příchozí návštěvy,“ vysvětluje ředitelka rožďalovického domova. Příbuzní 

klientů však podle jejich slov nepatří mezi ty, kteří by cestovali v místech   

výskytu nákazy. „Standardně je pro podobné situace připraven dezinfekční  

plán. Doufáme, že jej v souvislosti s koronavirem nebudeme muset použít,“ 

doplnila ředitelka Jana Příhodová. 

 

 

 
 

Žádná dramatická opatření zatím nepřijímají ani vedení měst. To potvrdil 

nymburský místostarosta Bořek Černý. „Určitá opatření v tomto směru přijali  

v nemocnici. Pokud by se však skutečně koronavirus objevil, celou situaci by 

musela řídit státní správa, pokyny by určitě přicházely z kraje. My bychom byli 

samozřejmě nápomocni a řídili se jejich pokyny,“ řekl Bořek Černý. 
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