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Dům seniorů Mladá Boleslav
NOVINY a NOVINKY

Číslo 35, červenec
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Vážení přátelé,
letos se u nás v domově vůbec nejedná o klidné léto. Vlastník budovy
– statutární město Mladá Boleslav – rozhodl o dostavbě 18 lůžek ve
dvou patrech nad stávající terasou, s tím je však spojena řada úkonů
bouracích, z hlediska statiky, technické infrastruktury (např. kácení,
napojení na vodovod) atp., tudíž právě vyklízíme celé jedno křídlo
a vyhledáváme náhradní prostory a dodavatelské služby. Od
Oblastní nemocnice – tedy „Klaudiánky“ jsme pronajali část objektu
Na Celně (bývalá LDN), uklidili a zabydlujeme se tam tak, aby pro cca
30 klientů vznikly adekvátní pokoje a zázemí.
Naším cílem je jako vždy pohoda a spokojenost uživatelů. Ke
stěhování uživatelů z pokojů dotčených dostavbou dojde ve dnech
19. 7. 2021 a 20. 7. 2021. Vše je zajištěno, sanitky za odborné pomoci
zajistí převoz, naši zaměstnanci a zaměstnankyně zajistí věci se
stěhováním spojené. Dům seniorů bude mít tedy pracoviště dvě se
stejnými službami – i jídlo budeme přivážet z kuchyně na
Olbrachtově ulici, objekt Na Celně disponuje expediční kuchyňkou.
Věřím, že tuto náročnou akci zvládneme, byť bude jistým narušením
poklidu domova, budete mít co sledovat a společně se budeme těšit
na konečný stav – nové oddělení. Děkuji všem za pochopení. Pokud
máte nějaké dotazy k zajištění této akce, obracejte se prosím na
vedení Domu seniorů.
Vaše
Ing. Světlana Kubíková, ředitelka
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UDÁLOSTI
Měsíc červen nám nepřinesl jenom
horké
sluneční
dny
ozdobené
bouřkami, ale i příjemný koncert
v podání pana Konaře. Koncert
proběhl 21. 6. 2021 a všichni
doufáme, že jste se při něm bavili
a zpříjemnil Vám den.

NOVINKY V PROVOZU
• Právě probíhá vyklízení technického zázemí křídla domu seniorů
a zřízení nových pracovišť a dílniček, včetně prádelny.
• Další etapou bude stěhování klientů ve dnech 19. 7. 2021 a 20. 7.
2021, převoz se uskuteční sanitkami a život na Celně volně naváže
na pravidla a zvyklosti Domu seniorů na Olbrachtově ulici, neboť je
rovnocenným pracovištěm domova.
• O novém rozmístění některých pracoven budete v dalším týdnu
informováni.
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UPOZORNĚNÍ
Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR ze dne 7. 6. 2021
pokračuje v Domě seniorů zavedený režim návštěv. Tedy:
S účinností od 8. 6. 2021 se omezují u všech poskytovatelů sociálních
služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle§44, 49
a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů
tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování, které obsahuje údaje
o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo,
dle Mimořádné opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, které mění
předchozí opatření, a to tak, že od 9. července se za bezinfekční
osobu (s plnou ochranou po očkování) považuje taková osoba,
u níž:
od aplikace druhé dávky v případě dvou-dávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dní nebo
Viz celé znění mimořádného opatření, které můžete najít na našich
webových stránkách (www.ddmb.cz).
Stále apelujeme na dodržování:
• povinnost použití desinfekce rukou při příchodu do Domu seniorů,
průchod termo-kamerovým úsekem,
• používání respirátorů všude a všemi v celém areálu domova
(domov, dvůr i zahrada),
• 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 180 dnů od
průkazu
pozitivity.
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ZAJÍMAVOSTI – Mladoboleslavsko přírodní a jiné zajímavosti
regionu
Hruboskalsko
Naučná stezka vede napříč největším pískovcovým skalním městem
v Českém ráji a dlouhá je asi 7,5 kilometru. Nejlépe je celé putování začít
na vlakové zastávce Karlovice – Sedmihorky, v kempu Sedmihorky nebo
na parkovišti pod Valdštejnem pro ty, kdo přijedou autem.
Na naučné stezce je pro návštěvníky připraveno 16 zastávek, na nichž se
vždy dozvíte něco zajímavého o Hruboskalsku a blíže se seznámíte
s některými místy skalního města.

Foto: Hruboskalské skalní město - www.campsedmihorky.cz

Klokočským lesem
Tato naučná stezka je dlouhá jen 3 kilometry a díky svému terénu a délce
ji zvládnou jak děti, tak také rodiny s kočárkem. Trasa vede ze sedla od
úpravny vody Rečkov po lesní cestě podél Rokytky až ke Klokočce.
Většinou se budete pohybovat na hranici Národní přírodní památky
Rečkov.
Jako každá naučná stezka, i tato je doplněna informačními tabulemi
s mnoha zajímavostmi. Jednou z nich je například popis cesty vody od
jejího pramene až k okamžiku, kdy ji máme ve sklenici na stole.
Plakánek
Délka této naučné stezky je asi 10,5 kilometru a je na ní 11 zastavení.
Návštěvníci a turisté se zde mají možnost projít po sobotecké části
Chráněné krajinné oblasti Český ráj a navštívit tak zajímavá místa
bývalého kosteckého panství.
Asi před 10 lety byla tato naučná stezka rozšířena na svou dnešní podobu
a pokud byste měli zájem, je zde možné objednat si také průvodce
u Českého svazu ochránců přírody Křižánky.
Zdroj: https://www.dokempu.cz/tipy-na-vylety/mladoboleslavsko-prirodni-i-jine-zajimavosti-regionu-naucne-stezky
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TVOŘIVÉ OKÉNKO

Pospojujte všechny tečky a vymalujte květinovou zahradu.
Přejeme Vám příjemnou zábavu.
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