2021
Dům seniorů Mladá Boleslav
NOVINY a NOVINKY

Číslo 34, červen
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Vážení přátelé,
stále sice vyhlížíme pěkné jarní počasí a trošku tepla, novinky se
však na nás sypou ze všech stran. Uvolňování některých
protiepidemických opatření lze u nás v domově sice uplatňovat
pouze přiměřeně, ale i zde je mírné zlepšení: návštěvy mohou
probíhat ve středu, sobotu a neděli. Navíc přibyla státní důvěra
i v první očkování – po 22 dnech od první vakcíny je občan způsobilý
k návštěvě řady institucí, tedy i Domu seniorů. Zahájili jsme
i společenské akce – dodržovat však musíme roušky a odstupy.
Uvidíme, jakým tempem bude cesta k normálu pokračovat.
Největší novinkou je příprava na dostavbu našeho zařízení. Protože
by k předání staveniště – tedy levého křídla budovy – mělo dojít
k 1. 8. 2021, začínají stěhovací přípravy. V první řadě byli osloveni ti
uživatelé, kterých se stěhování týká. Připravují se pokoje v budově
Na Celně. V důsledku mimořádné okolnosti (dostavba) tak vznikne
naše druhé pracoviště. Rozsah a kvalita služeb zůstanou
samozřejmě zachovány.
Obracíme se s žádostí na rodiny uživatelů, kteří se na stěhování
budou připravovat, aby probraly množství předmětů a oblečení
a zvážily jejich aktuální potřebnost. Rádi bychom stěhovali jen věci
potřebné – ve stávajících pokojích nelze nic ponechat.
Čekají nás dny plné práce, ale to už je stálý stav. A držíme si
navzájem palce, abychom vše zvládli v pohodě, a hlavně ve zdraví!
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
V měsíci květnu, přesněji 12. 5. 2021,
u nás proběhl první letošní venkovní
koncert v podání pana Pepína Matury.
Pan Matura nám svým vystoupením
zpříjemnil jeden z mála krásných
slunečných dnů a pevně věříme, že se
Vám vystoupení líbilo.

Následně pak u nás vystoupil dne
24. 5. 2021 i hudebník pan Hartman,
který nám zazpíval a zahrál na
varhany. Přestože počasí k nám
nebylo tak přívětivé jako v prvním
případě, myslím, že se vystoupení
povedlo a den byl o to hezčí.

Snad nám situace dovolí se za chvíli plně vrátit ke kulturním akcím.

NOVINKY V PROVOZU
• Již přes měsíc máte k dispozici ke trávení volného času „Multisenzorickou místnost“, doufáme že čas, který tam trávíte je pro Vás
uspokojující. Pouze znovu připomínáme místnost obsluhuje vždy
proškolený pracovník.
• Také jste si mohli všimnout, že na třetím patře u kanceláře našich
aktivizačních pracovnic je pro Vás zřízený nový počítačový kout.
Zde si můžete v případě zájmu vyhledávat různé informace
nebo přečíst dění u nás nebo ve světě. Dále budeme připravovat
i počítačový kurz, o jeho zahájení vás budeme včas informovat.
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UPOZORNĚNÍ
Po dobu rozvolňování od 10. 5. 2021 platí pro všechny domovy seniorů
Mimořádné opatření MZ ČR, které pro sociální služby v zařízení domov
pro seniory v pobytové formě omezuje nadále návštěvy uživatelů tak, že
návštěvu lze připustit pouze za stále stejných podmínek s výjimkou prvně
očkovaných. Po dobu návštěvy povinně používá ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP 2 nebo KN95
a při dodržení následujících režimových opatření poskytovatele:
• návštěvní dny středa, sobota, neděle 13-15,30 hod. po předchozím
objednání na čísle 725 340 163,
• maximálně 2 osoby – bez dětí,
• délka návštěvy 30 minut,
• při vstupu se prokáží potvrzením eventuálně vyplní Čestné
prohlášení, projdou pod termokamerou a ošetří ruce desinfekcí, po
celou dobu kryjí dýchací cesty respirátorem přísl. třídy, a to i na
pokoji uživatele!!,
• dbají pokynů zaměstnanců domova a nepohybují se v ostatních
prostorách zařízení.
Ministerstvo zdravotnictví zrušilo dne 12. 5. 2021 s okamžitou účinností
následující mimořádné opatření:
• MO ze dne 6. dubna 2021, kdy poskytovatelé DS již nebudou mít
povinnost zajistit speciální režim vycházek svých klientů (tedy není
nutná případná izolace uživatelů vracejících se z krátké vycházky).

Apelujeme na dodržování:
• povinnost použití desinfekce rukou při příchodu do Domu seniorů,
průchod termokamerovým úsekem,
• používání roušek všude a všemi,
• stejný režim omezených návštěv počtem a dny, ohlášení
návštěvy předem, prokázání negativním testem, očkovacím
certifikátem či lékařským potvrzením o prodělaném
onemocnění COVID – 19 do doby 90 dnů
• pravidelné testování na COVID – 19.
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ZAJÍMAVOSTI – Mladoboleslavsko přírodní a jiné zajímavosti
regionu
Naučné stezky
Na

území

Mladoboleslavska

se

stejně jako v jiných lokalitách u nás,
nachází

několik

zajímavých

naučných stezek, z nichž některé
jsou vhodné samozřejmě i pro ty
nejmenší

turisty.

Každá

naučná

stezka je trošku jiná a nabízí nám k poznání něco jiného. Dětská naučná
stezka je navíc doplněna o řadu atraktivit a zajímavostí pro děti.
Dětská naučná stezka Sedmihorky
Tato naučná stezka je speciálně připravena pro naše nejmenší turisty tak,
aby je putování zaujalo. Trasa je dlouhá pouhé 3 kilometry a je na ni
vytvořeno 17 zastavení. Na každém je pro děti připravena nějaká hádanka
nebo úkol, děti si mohou zahrát na nějaké zvíře, kreslí listy stromů nebo si
mohou zahrát na dřevěný xylofon. Velmi příjemnou hravou formou se tak
děti, ale někdy i jejich rodiče, dozví zajímavé informace o Českém ráji
a jeho přírodě.
Celá trasa vede po značených cestách, lesních nebo místních
komunikacích v okolí kempu Sedmihorky, doporučujeme tedy vyrazit
odtud.

Na další pokračování se můžete těšit v dalším čísle našich
„Novin a Novinek“.
Zdroj: https://www.dokempu.cz/tipy-na-vylety/mladoboleslavsko-prirodni-i-jine-zajimavosti-regionu-naucne-stezky
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Najděte chybějící písmeno a doplňte slova.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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