
Návštěvyu seniorů 
povoleny. Zatím po 
dvou a na půl hodiny 
MIROSLAV S. JILEMNICKÝ 

K 
do by si představoval, že po 
konci zákazu návštěv se u 
dveři Domova pro seniory 
Luxor budou tvořit fronty 
přibuzných a nastane hro-

madné vitáni, ten by byl asi skutečnosti 
překvapen. Zhruba hodinu po ponděl
nim poledni nám jde otevřit zamčené 
dveře domova jeho ředitel Jaromir No
vák. Kontroluje roušku, měři teplotu a 
upozorňuje na nutnost použiti dávko
vače na dezifenkci rukou. Pak teprve 
můžeme dovnitř. 

Ani uvnitř však nejsou davy přibuz
ných. "Návštěvy jsme povolili, ale musi 
se nejprve telefonicky ohlásit a domlu
vit si termin a čas návštěvy. S klientem 
pak mohou jit na zahradu, v připadě 
špatného počasí máme vyčleněnou 
mistnost, kde si mohou povídat. 

NEJVÝŠE NA TŘICET MINUT 
Jedna návštěva může trvat maximálně 
30 minut," vyjmenovává pravidla ná
vštěv ředitel. V návštěvní místnosti 
zrovna sedi třiaosmdesátiletá Jiřina Ur
bánková, naproti ni dcera s manželem. 
"To vite, že jsme se už těšili. Byla to 
dlouhá doba. Ale naštěstí jsme byli v 
kontaktu pořád přes telefon," řiká 
dc�ra pani Urbánkové.1Maminka se 
tváři spokojeněT necháváme je 
svému rozhovóiú,ictéfy 'ne
móhli na přimo vést dva a půl· 
měsíce. "Právě u paní Ur
bánkové," řiká ředitel do
mova.kdvž onustlme ná-

vštěvní místnost, ,,je vazba na rodinu 
velmi silná, Sama uvedla na dotaz, co ji 
po dobu karantény nejvice chybělo, 
styk s rodinou." Jeji návštěvu už maji na 
přiští dny naplánovanou i dalši členové 
rodiny. Dalšim pravidlem totiž je sku
tečnost, že dorazit mohou najednou 
nejvýše dva přibuzni či známi. 

Návštěvy v domově si domlouvají 
dalši zájemci. Odhadem své přáni ná
vštěvy v Luxoru projevili přibúzni 
zhruba poloviny zdejšich klientů. Ve 
chvili, kdy s ředitelem Jaromirem No
vákem usedneme do křesel na kryté te
rase, abychom probrali pravidla ná
vštěv, zvoní mu tele(on. "Ano, máme už 
návštěvy povolené, ale musíte se ohlásit 
a domluvit na přesný čas. Já vám připo
menu telefonni čísla, at je nemusíte 
hledat na našich webových stránkách. 
Na jedno z 
nich zavo
láte a sest
ry se s vámi 
domluví.A 
musíte 
poči
tat s 

tím, že vám u vchodu změřime teplotu, 
musite mit roušku a použit dezinfekci," 
řiká do telefonu ředitel a je vidět, že 
pravidla nevysvětluje poprvé. 

POCHVALU ZASLOUŽf 
PERSONÁL I KLIENTI 
Přiznává, že je docela přijemně překva
pen, jak relativně dobře klienti dlouhou 
odluku od okolního světa zvládli. Fak-
tem ovšem je, že personál včetně pana 
ředitele dělá všechno proto, aby klien
tům týdny karantény utíkaly co nej
rychleji." Využíváme mimo jiné rozhlas 
v budově, prostřednictvím kterého se 
snažím každý den podat čerstvě infor
mace, rady a potřebné povzbuzeni. Po 
tomto úvodu následuje četba na pokra
čováni - nejprve to byla pohádka o 
Květušce, následovaly postupně povíd
ky Šimka a Grossmanna. V současné· době to je vyprávěni o dobro

,___ družstvich pěti kamarádů 
----. ze stejnojmenné knihy 

Karla Poláčka Bylo nás pět. 
Posledni tři týdny chodíme 

-na zahradu, kde při kávě
pouštím pisničky na přáni,"
řiká ředitel. "A prosím vás,

p_Q}cud to půjde, pochvalme
veřejJ:!�echen personál za

jejich .obětavý, zodpovědný a
empatický při9-tup: B)flo a pořád

ještě je to pro všechny 0praydu
•• ' velmi náročně období," klade nám

na srdce Jaromir Novák. To už ko
lem nás ven prochází dcera pani Ur

bánkové s manželem a dovnitř mo
hou další nřibuzni iiného klienta.


