Květen 2020 / číslo 14.

Občasník PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Sociální služby Semily,
příspěvková organizace
Bavlnářská 523, 513 01 Semily
Telefon recepce: 481 621 811
IČ: 00854930

web: ddsemily.cz

Přinášíme další číslo občasníku, které jako vždy přináší nové informace o životě v naší organizaci, zejména
Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem.

SLOVO NA ÚVOD
Začátek roku 2020 nás všechny zastihl zcela nepřipravené na nezvyklou situaci v
podobě nebezpečné a rychle se šířící pandemie neznámého viru s názvem koronavir
COVID-19.
Na toto nebezpečí reagovala vláda ČR zřízením krizového štábu a ve spolupráci s
Ministerstvem zdravotnictví bylo přistoupeno k řadě omezení, zákazů a příkazů, které s
mírnými změnami platí dosud.
Proto již od 10. března platí zákaz návštěv na Domovech a je take zákaz vycházení
mimo areál Domova. Platí ale, že je možné ve slunečných a teplých dnech pobývat
alespoň na zahradě.
Další povinností je nosit zakrytá ústa a nos rouškou. Tato povinnost platí jak pro
uživatele, kteří opustí svůj pokoj, tak zejména pro pečovatele, pečovatelky a zdravotní
personál. To může být důvodem, že je někdy složitější poznat, kdo za Vámi právě přišel.
Také pravidelné měření tělesné teploty a intenzivnější sledování zdravotního stavu
všech je součástí nově nastavených krizových pravidel.
Věřme, že situace se s přicházejícím létem zlepší
a bude zase vše dobré, protože vládou sdělené
předběžné datum konce zákazu návštěv je 8. června.
Posílám všem přání pevného a stálého zdraví,
pozitivní myšlení, pohodu a dobrou náladu.
e.matura štěpničková,ředitelka

Povinnost nosit roušky přišla ze dne na den,
nikdo z nás neměl žádné zásoby ani nevěděl,
kde takovou roušku koupit, sehnat, jak ji ušít??
Proto děkuji mnohokrát všem – zaměstnancům,
organizacím, společnostem i neznámým
jednotlivcům, kteří se odhodlaně a nezištně
zapojili do šití bavlněných roušek, dodávali
nám tyto moc potřebné dary a pomohli
tak překonat nejhorší období. V současné době,
pokud potřebujete a dosud nemáte, si roušku
můžete vzít na recepci z rouškovníku, který
stále ze zásob pracovnice ERGO doplňují.
e.matura štěpničková,ředitelka

Poděkování a hluboká poklona patří také pečovatelkám, zdravotním sestrám i
všem ostatním zaměstnancům organizace, kteří navzdory napjaté situaci a
zvýšeným pracovním nárokům zachovávají dobrou mysl, profesionální přístup a
rozdávají optimistickou náladu.

víte, že…
přesto, že je podivná doba roušek a
bezpečnostních
opatření,
sté
narozeniny jsme nemohli pominout.
Paní Emílie D. oslavila
100. narozeniny
na lůžku, ale malou sladkou oslavu se
svými pečovatelkami a pečovateli si
báječně užila.

Společnost Philip Morris ČR a.s. spolu s APSSČR a Nadací Charty 77 nám darovala tablet v
rámci projektu TABLET OD SRDCE, kterým se s vámi vaši blízcí mohou spojit videohovorem.
Telefonní číslo tabletu je 775 897 682 a funguje pouze prostřednictvím aplikace
WhatsApp.

Co máme v plánu na nejbližší období ??
- bazárek oblečení v kulturní místnosti
- písničky pod balkonem

Něco pro dlouhé chvilky ………

A NA ZÁVĚR JEŠTĚ DALŠÍ PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
-

dezinfekce: DF Partner, Pražská pomoc – motorkáři
respirátory a roušky firma Čipro
roušky firma SEMILEAS
rukavice – poslanec a člen ZM pan D. Pražák
tablet: Nadace Charty 77 spolu s APSSČR
dezinfekce, prací prášek, cukrovinky Iresoft spolu s APSSČR
50 kg mražená zelenina od Hudebního divadla Karlín ve spolupráci
s firmou Family Market

Občasník: pro informování uživatelů příspěvkové organizace Sociální služby Semily, vydáno ve spolupráci
s tiskárnou Glos s.r.o. Semily, příští číslo vyjde v říjnu 2020.

