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Návštěvám uživatelů  
umístěných v pobytových zařízeních 
sociálních služeb MÚSS Plzeň 

 
Datum:  21.5.2020 

Vyřizuje:  Ing. Vladimír Chuchler, e mail: chuchler@plzen.eu, fax: 377 423 064, 378 037 600, 724 330 964 

Č.j.:   

 

Věc: Návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb MÚSS Plzeň  

 

Vážení přátelé, 

po dlouhé době od uzavření pobytových zařízení sociálních služeb (PZSS) Vládou ČR rozhodla 

tato od 25. 5. 2020 o jejich opětovném otevření pro návštěvy. 

V průběhu posledních cca tří měsíců naši zaměstnanci pečovali o Vaše blízké, uživatele našich 

PZSS, velmi zodpovědně, s největší opatrností i nasazením. V tomto období měli, kromě poskytnutí 

kvalitní sociální služby našim uživatelům, jasnou prioritu: zabránit vniku nákazy koronavirem 

COVID-19 do našich pobytových zařízení. Toto jednoznačně splnili! V mnoha případech i za cenu 

vlastního pohodlí a nadstandardních postupů. Od počátku jim bylo naprosto zřejmé, že v případě 

vniknutí koronoviru COVID-19 do námi provozovaných PZSS dojde k naprosto 

nekontrolovatelnému šíření po celém pobytovém zařízení a následnému kolapsu poskytované 

pobytové služby. To se všemi důsledky, které to bude mít na nejrizikovější skupinu občanů 

(seniory). Je to jednoznačně zásluhou zaměstnanců, že nákaza koronavirem naše uživatele 

v pobytových zařízeních nezasáhla. Uchránili tím zdraví a život našich uživatelů - Vašich blízkých 

i své vlastní. Mají můj velký obdiv, můj vděk a mé několikeré velké poděkování. 

Zcela chápu, v jaké jste nyní, při otevření PZSS návštěvám, situaci. Sám mám tatínka, slavícího 

tento týden 90. narozeniny, kterého jsem viděl v posledních třech měsících pouze cca 15 minut 

jedenkrát týdně „přes chodbu“ v okamžiku, kdy jsem jim s maminkou (84 let) přivezl nákup. Po 

celou dobu jsem nemohl vstoupit do jejich bytu, dotknout se jich, přiblížit se k nim, promluvit s nimi. 

Je to velmi nepříjemné. Ale dělal jsem to, dělám to a budu to dělat nadále. Budu to dělat do doby, 

dokud nepomine riziko, že je mohu nakazit koronavirem přineseným „zvenčí“. Z těchto důvodů 

raději odložíme i rodinnou oslavu tatínkova úctyhodného životního jubilea. A o něco podobného se 

snažím tímto dopisem požádat i Vás.  

Všem nám bezesporu v prvé řadě záleží na zdraví nás a našich blízkých. Otevřením PZSS 

návštěvám se poměrně velkým způsobem zvyšuje riziko „zavlečení“ koronaviru do těchto zařízení. 

Abychom na co nejvyšší míru eliminovali možnost rozšíření nákazy mezi uživateli a zaměstnanci, 

zpracovali jsme pravidla, která Vám současně s tímto dopisem předkládáme. Prvotním posláním 

těchto pravidel je chránit zdraví a životy našich uživatelů, našich zaměstnanců i Vás - blízkých 

našich uživatelů. Dovoluji si Vás, na základě výše uvedeného, požádat tímto způsobem o jejich 

respektování a maximální dodržování. V případě Vašich jakýchkoli nejasností či potřeby dalších 

informací, obraťte se s důvěrou na mé spolupracovníky na konkrétním pobytovém zařízení. 
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Současně s prosbou o dodržování stanovených pravidel si Vás dovoluji požádat o vstřícnost 

a pochopení v souvislosti s měnícími se podmínkami návštěv. O případných změnách 

v podmínkách návštěvy Vašeho blízkého umístěného v našem pobytovém zařízení Vás budeme 

pochopitelně v průběhu času co nejdříve obvyklým způsobem informovat. I přesto nejsme schopni 

ovlivnit skutečnost, že uživatel je na základě příznaků onemocnění koronavirem bezodkladně 

umístěn do „preventivní karantény“ či dokonce na základě provedeného pozitivního testu do 

„izolace“. Totéž platí v případě výskytu příznaků či pozitivního nálezu u některého z našich 

zaměstnanců působícího na PZSS. Důsledky těchto protiepidemiologických zásahů v PZSS se 

vždy dotýkají více než jedné osoby. 

Věřím, že vzájemným nasloucháním, respektováním a pochopením nalezneme řešení, které bude 

vyhovovat oběma stranám.  

Jsem hluboce přesvědčen, že minimalizace ohrožení zdraví a životů našich uživatelů - Vašich 

blízkých je naše společná jednoznačná priorita. Pojme ji společně splnit! 

Děkuji Vám za pochopení  

S hlubokou úctou 

 

Ing. Vladimír Chuchler 
ředitel 
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