
 

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú svojou prácou aj finančnými darmi na chod Domova Jah jireh v  Prievidzi.  
Ak si želáte prispieť, svoje dary môžete poslať na bankový účet: SK80 1100 0000 0029 4102 9461. 
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Pandémia ochorenia COVID-19 

Koncom roka 2019 sa objavili v Číne prvé prípady náka-
zy vírusom SARS-CoV-2. Ochorenie, ktoré tento vírus 

spôsobuje, sa nazýva COVID-19. Najmä u starších ľudí 
a osôb s inými ochoreniami je spojené s rizikom kompli-
kácii a ohrozenia života. Na Slovensku bol prvý prípad 
nákazy potvrdený 6. marca 2020. Štátne orgány začali 
prijímať opatrenia proti šíreniu tohto ochorenia, čo vyús-

tilo k vyhláseniu núdzového stavu od 15. marca 2020.  

Život celej krajiny sa radikálne zmenil. Boli zakázané 
spoločenské, kultúrne či náboženské zhromaždenia, za-
tvorené školy, obmedzená činnosť nemocníc. Mimoriad-
ne opatrenia boli nutné najmä v domovoch sociálnych 

služieb, lebo správy hovorili o vysokej úmrtnosti práve 
v zariadeniach, kde sa toto ochorenie dostalo. Napríklad 
podľa portálu Business Insider až polovica úmrtí 
v Európe bola spojené v domovmi poskytujúcimi dlhodo-
bú starostlivosť. Uvedomili sme si, že je mimoriadne 
dôležité ochrániť pred nákazou personál a najmä reziden-

tov nášho Domova Jah jireh v Prievidzi. 

 

Už od začiatku pandémie sme robili opatrenia na ochranu 
rezidentov. Zaviedli sme nosenie rúšok a dezinfekciu rúk 

všetkých zamestnancov, dobrovoľníkov aj ľudí vykoná-
vajúcich nutné opravy. Zhodou okolností sa nám v tomto 
období pokazilo niekoľko zariadení, ktoré si vyžadovali 
opravy odborníkov. Zmenil sa aj spôsob výdaja stravy či 
dezinfekcia a vetranie priestorov jedálne, To si vyžadova-
lo viac času, viac práce zamestnancov, ale aj trpezlivosti 
rezidentov. Opatrenia sa ešte sprísnili celoplošným záka-

zom návštev v sociálnych zariadeniach.  

V Domove Jah jireh nás v marci opustila naša milá sestra 

Irenka Ďugová. Vzhľadom na obmedzenia nebolo možné 
usporiadať pohreb s účasťou viacerých ľudí, preto bol 
pohrebný prejav vysielaný prostredníctvom aplikácie 
Zoom. Vďaka tomu sa na smútočnom stretnutí zúčastnili 

mnohí členovia rodiny, priatelia aj všetci rezidenti nášho 

domova. Bolo to aj svedectvo pre príbuzných a známych, 

ktorí by sa osobne na pohrebe nemohli zúčastniť. 

Opatrenia pre rezidentov v duchovných činnostiach 

Úlohou personálu, hlavne opatrovateliek a sociálnej pra-
covníčky, je vyplnenie a spestrenie času, najmä keď rezi-

denti nemôžu vychádzať von. Na kresťanských zhromaž-
deniach sa vďaka aplikácii Zoom v tomto období zúčas-
tňovalo skoro vždy 100 % rezidentov. Mohli sa pozdraviť 
so svojimi priateľmi, a dokonca vidieť novonarodeného 
člena zboru. Príprava na zhromaždenia a denné texty boli 
spestrené prostredníctvom ochotných bratov cez Zoom. 
Všetky nové príspevky na JW.ORG a JW.LIBRARY 

okamžite objavila jedna pohotová rezidentka a zvyčajne 
do 24 hodín sme zorganizovali ich spoločné sledovanie. 
Rodinná atmosféra, ktorú sa snažíme v Domove Jah jireh 
vytvárať, pomohla všetkým zachovať si dobrú nála-

du a minimalizovať stres.  

Čo priniesla pandémia COVID-19 do Domova Jah jireh? 
Preverila lásku a rodinné prostredie. Rezidenti sa začali 
po každom jedle viac spolu stretávať a diskutovať 
o rôznych veciach a spomínať na svoje zážitky. Záujem 
príbuzných a priateľov, ktorí telefonovali a písali pozdra-

vy, ukázal, akú veľkú máme rodinu. Pozdravy a dary 
prichádzajú zo Slovenska aj zo zahraničia. Dobré vzťahy 
personálu s rezidentmi pomohli zvládať stresové situácie, 
ktoré spôsobovali obmedzenia a izolácia. Jednoduchší 

život priniesol viac ohľaduplnosti a humoru! 

 

 

 
Ochranné a dezinfekčné prostriedky  

Vlastné zásoby ochranných prostriedkov i ďalšie dodávky 
od dobrovoľníkov nám umožnili starať sa o bezpečné 

prostredie. Navyše boli domovy sociálny služieb od apríla 
2020 vyhlásené za subjekt hospodárskej mobilizácie, 
a preto Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
aj Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečovali ochranné 
prostriedky a dezinfekciu. V zásobovaní, hlavne 
v začiatkoch, nám pomohla spolupráca s lekárňou Dr. 
Max a dary od nej. Pre viac informácii pozri INSTA-

GRAM Jah jireh-Sk, Facebook. 
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