Informativní schůzka dne 1. 6. 2021
přítomni za domov: p. Mašková, Knapová, Pochopová, Schön
přítomno: 16 příbuzných
V průběhu schůzky byly promítány fotografie z akcí konaných v období prosinec 2020 až květen
2021

Informace:
p. Mašková


Infomace o průběhu onemocnění COVID 19 v měsíci lednu-únoru 2021



Organizace návštěv – návštěvy u klientů probíhají v režimu platného
mimořádného nařízení vlády ČR při dodržení dalších režimových opatření domova
pro seniory. Od 12. 5. nemusí klienti po opuštění areálu domova pro seniory do
karantény, toto se týká i pobytu u příbuzných. Návštěvu je třeba minimálně den
před plánovanou návštěvou nahlásit sociální pracovnici, vrchní nebo staniční
sestře.
Od 31. 5. mohou návštěvy příbuzným nosit potraviny, které nejsou v
originálním balení. Klientům budeme přinesené věci předávat hned po
návštěvě.
Žádáme všechny příchozí návštěvy – NENOSTE PŘÍLIŠ JÍDLA, klienti
nestíhají vše sníst.
Dále provádíme návštěvám POC antigenní testy v den návštěvy bez
poplatku, pokud jim nebyl proveden test v předchozích šesti dnech.
Pokud ano, test je zpoplatněn. Podle nového nařízení vlády ČR je antigenní
test hrazen 1x za 7 dní.
Poděkování patří všem, kteří na návštěvě dodržují opatření a spolupracují
se zaměstnanci našeho domova.
Očkování a certifikáty - od 1. 6. 2021 si lze platný certifikát o očkování stáhnout
na webových stránkách ÚZIS, tam budou uživatelé přesměrováni na portál
ocko.uzis.cz, kde je možno vyzvednout potřebný certifikát.
Očkování klientů proti viru COVID-19 proběhne po jejich souhlasu a zvážení
zdravotního stavu lékařem domova pro seniory. U klientů, kteří nejsou schopni
reálného posouzení, domlouváme očkování s příbuznými.
Aktivity pro klienty – postupně uvolňujeme režim aktivit pro naše klienty, ale
zatím v omezeném režimu, bez příbuzných.















V současné době se opět vracíme ke společným aktivitám klientů, a to pétuangu,
kuželkám, společnému cvičení, hraní binga nebo srable. Ve středu 3. 6. se
uskuteční první kavárna. V druhé polovině července plánujeme tradiční letní
slavnost a v září celodenní výlet.
Informace o činnosti našich klientů v domově najdete na webových stránkách
www.domov-vrchlabi.cz nebo také v interním časopisu, vydávaným jednou za
čtvrtletí. Můžete do něj nahlédnout při návštěvě nebo na webových stránkách
domova.
Služby – od května k nám opět chodí kadeřnice a pedikérka, naplánovaná je
canisterapie. Z důvodu nemoci skončila dlouhodobá spolupráce s naším
psychologem, v této službě však plánujeme pokračovat. Jak bývalo dříve zvykem,
tak od druhé poloviny června k nám začnou jezdit prodejci textilu a drogerie, kdy
si klienti mohou nakoupit podle svého výběru.
Zahrada -od závodu Škoda Auto jsme obdrželi finanční dar na vybudování zahrady
s terapeutickými prvky pro klienty. V letošním roce plánujeme realizaci, kterou
jsme zahájili zajištěním vyvýšených záhonů pro imobilní klienty.

Naše zahrada je příjemnou oázou pro odpočinek i pro potěšení oka. Péči o ni zajišťuje externí
firma a v rámci možnosti naši zaměstnanci. Avšak udržování tak velké zahrady je velmi
časově náročné. Proto bychom chtěli požádat příbuzný, kterým nevadí pletí, o pomoc
nenechat plevel moc rozbujet.


Nová služba – jak jistě víte, plánujeme výstavbu nové služby domov se zvláštním
režimem pro klienty s psychiatrickým onemocněním a s demencemi. V současné
době je realizace ve fázi studie s návazností na vyhotovení projektové
dokumentace.

Diskuse a Dotazy:
Dotaz ohledně návštěv na pokojích

O termínu další informativní schůzky pro bříbuzné budeme s předstihem
informovat.

