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Vážení obyvatelé našeho domova,
v pátek 8. 10. 2021 budete mít opět možnost volit přímo v našem
domově. Ve 3. poschodí, v jídelně v budově Orlická 1 bude připravena
„volební místnost“, kde budete moci vhodit svůj volební lístek do
přenosné volební urny. Nezapomeňte si přinést platný občanský průkaz.
Za našimi klienty s omezenou pohyblivostí dojde volební komise
s přenosnou volební urnou přímo až na pokoj. Doprovázet ji budou
sociální pracovnice, které budou mít seznam zájemců o volbu.
V blízké budoucnosti bude provedeno pokrytí všech cest v našem
parku zámkovou dlažbou, což určitě umožní procházet se zde i našim méně
pohyblivým klientům (s chodítky, na vozíčku). Práce budou zřejmě zahájeny
ještě v tomto roce, dokončení bude nejpozději na jaře 2022. Akci bude
financovat náš zřizovatel, Statutární město Ústí nad Labem. Všichni se
budeme těšit na jaro, jak se zde pěkně projdeme, bez boření se do písku a
kamínků.
Od října budou probíhat opravy všech lodžií v budově Orlická 1. Tzn.,
že dojde k vyspravení zdí, zakrývání vnějších otvorů, štukování, penetraci a
nátěru stěn lodžií. V průběhu oprav budou procházet Vašimi pokoji
pracovníci, kteří budou opravy provádět. Kdo nemá balkón, toho se tyto
opravy netýkají. Budete seznámeni předem s harmonogramem, kdy přijde Váš
pokoj na řadu. Věříme, že vše bude probíhat bez problémů. V roce 2022
budou tyto opravy lodžií prováděny v budově Orlická 3.
Ve dnech 14. 10. a 15. 10. od 9:00 hodin bude u nás prováděno
očkování proti onemocnění Covid-19, třetí dávkou. Očkování bude opět
provádět mobilní tým z Masarykovy nemocnice. Podrobnější informace Vám
poskytnou zdravotní sestry a informace budou k dispozici i na nástěnkách.
Sociální pracovnice Vám opět pomohou vyplnit potřebný formulář, který je
nutný před očkováním odevzdat.
V blízké době Vás požádáme (tak jako každý rok) o vyplnění
dotazníků, které se budou týkat spokojenosti s kvalitou poskytovaných
sociálních služeb v našem domově. Podrobné informace Vám předají
sociální pracovnice. Moc Vás prosíme o jejich vyplnění a napsání hodnocení
jak kladných, tak i negativních, vypsání návrhů na změny a zlepšení. Bez
Vašich připomínek nemůžeme naše služby rozvíjet a zlepšovat tak, abyste byli
spokojeni. Předem děkujeme za vyplnění.
Moc mě mrzí, že paní doktorka, která k nám dochází v rámci lékařské
návštěvní služby nechce registrovat naše nově příchozí klienty. Požaduje
také, aby naši klienti jezdili za ní, přímo do její ordinace v EUC klinice. U nás
bude navštěvovat pouze klienty upoutané na lůžko. Vím, že tato situace není
dobrá, ale věřte nám, že se snažíme podnikat kroky ke změně, ale není to
opravdu tak jednoduché. Snad Vám budu moci brzy podat příznivější zprávu.
Přeji Vám všem hodně zdraví a spokojenosti.

Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická

ERGOTERAP.
DÍLNA:
každou středu od
13:00 na O1, 12. p.

DÍLNA:
každé pondělí a
středu od 10:00 a
úterý od 13:00 na
O3, 1. p. (není 3. 8.)
SPOLEČNÉ
CVIČENÍ:
každé PO a ST od
9:00 na O1, 12. p.
- každé ÚT a ČT od
9:00 na O3 přízemí.

TANEČKY:
každou středu od
13:00 na O1, 12. p.
(nekoná se 6. 10.)
POSLECH VÁŽNÉ
HUDBY:
8. 10. a 22. 10. od
9:00 na O3, 1. p.
BINGO:
1. 10., 15. 10. a
29. 10. od 9:00 na
O1, 12. p.
KLOBOUKY:
14. 10. od 13:30
na O1, 12. p.
ŠŮLE:
18. 10. od 13:30 h
na O1, 12. p.
KULIČKY:
7. 10. od 13:30 hod
na O1, 12. p.
PAMĚŤ:
každé úterý 9:45 h
na O1, 12. p. a na
O3 v 1. p. v jídelně
DOBRÁ TREFA:
21. 10. od 13:30
na O1, 12. p.

V měsíci září jsme vyjeli na
výlet, a to do Botanické

KAVÁRNIČKA:
11. 10. od 13:30
na O1, 12. p.
NAROZENINOVÁ
KAVÁRNIČKA:
4. 10. a 25. 10.
od 13:00 hod
na O1, 12. p.

zahrady v Teplicích. Botanická zahrada
je
krásná,
viděli
jsme
mnoho
nádherných
květin
v interiéru
i
exteriéru, hezké dekorace, vodopády,
jezírka, ryby a další zajímavé věci. Na
konci
prohlídky
jsme
poseděli
v kavárně, popovídali si a dali si
zákusek s kávou. Výlet se moc povedl.
Dalším
milým
zpestřením
měsíce září bylo vystoupení
našeho dobrého, známého psa
australského ovčáka Maxe,
kterého přivedl jeho páníček.
Všem, kteří jsme se zúčastnili,
předvedl Max zajímavé psí
kousky. Klienti, kteří chtěli, si
mohli Maxe pohladit.
Na konci měsíce
září nás přijela
navštívit
paní
flašinetářka, která
zahrála
nejen
seniorům, kteří si jí
přišli poslechnout
do
kulturní
místnosti,
ale
zahrála i klientům,
jenž jsou upoutání
na lůžku. Poslechli
jsme si nádherné
písně, které dobře
známe, např. od
Karla Hašlera aj. Bylo to příjemné odpoledne, kdy jsme si zazpívali a
zavzpomínali na hezké chvíle.

Informace pro klienty:
- Úhrada za stravu a za pobyt pro všechny obyvatele (O1 + O3)
bude probíhat 15. 10. 2021 na O1 ve 3. p. – p. Netíková (pokladna
naproti jídelně).
- Vážení klienti, nevhazujte do záchodových mís zbytky jídel,
inkontinenční pomůcky ani jiné věci, které toalety ucpávají.

- Každý všední den
od 8:00 do 11:30 a
od 12:00 do 15:30
probíhají individ.
aktivity s klienty.
(SenTable,
videohovory apod.).
Prodej oděvů:
viz plakátek
PARAFÍN:
- každý pátek od
8:30 do 11:00 na O3
v 1. p.; cena: 25,-.
PERLIČKOVÁ
LÁZEŇ NOHOU:
- Více informací u
ergoterapeutek.
Pulsní
magnetoterapie:
- objednání u
ergoterapeutek.
BOHOSLUŽBA:
15. 10. od 16:00
hod, na O1, ve 12. p.

