
 

      
 

Vážení obyvatelé našeho domova, 
 
po mnoha letech se nekonala tradiční Letní slavnost, na kterou jsme se 
všichni moc těšili. Pro všechny bylo připraveno dobré pohoštění a 
zajímavá vystoupení. Vzhledem k narůstajícím případům onemocnění 
na COVID-19 nám však Krajská hygienická stanice nedoporučila tuto 
slavnost pořádat. Rozhodla jsem tedy tuto slavnost zrušit. Snad příští 
rok bude vše již bez problémů.  
Výměna vstupních dveří za automatické se samootvíráním bude 
realizována zřejmě začátkem září. 
Postupně bude probíhat výměna světel v pokojích klientů za LED 
osvětlení. Výměna se nebude zatím týkat výměny světel v kuchyních. 
Máte-li někdo zájem o přednostní rychlou výměnu obraťte se na 
vedoucího provozního úseku p. Parýzka nebo Váš požadavek sdělte 
sociálním pracovnicím či pečovatelkám. 
Víme, že v současné době jsou problémy s příjmem televizního signálu 
způsobené s přepojováním na DVBT 2, zvláště v budově Orlická 3. Vše 
by se mělo vyřešit a stabilizovat po 19. 8. 2020.  
Před budovou Orlická 3 a v blízkém okolí jsme zaznamenali zvýšený 
výskyt potkanů. Výskyt jsme nahlásili, byli zde položeny návnady. Na 
konci srpna bude provedena oprava propadlé zámkové dlažby u budovy 
Orlická 3, dojde k zasypání díry v záhonu. Bohužel výskyt potkanů na 
sídlištích je rozšířený, žijí v kanalizaci, živí se odpadky v kontejnerech. 
Město provádí pravidelně několikrát do roka zásahy proti potkanům.  
V Domovech pro seniory mohou být pouze klienti, kteří potřebují 
pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby, potřebují péči. Úkony péče 
mají domovy za povinnost zaznamenávat, evidovat, sledovat. Z těchto 
důvodů jsme pro pečovatelský úsek zakoupili přenosné miniterminály 
(čtečky), které slouží ke sledování množství poskytnuté péče klientům. 
Realizované činnosti jsou průběžně zaznamenávány vč. jména 
zaměstnance a času jejich provedení. Informace o poskytnuté péči jsou 
požadované v rámci statistického vykazování dat na MPSV. Každý 
pečovatelský úkon má svůj čárový kód. Vytištěné čárové kódy jsou 
umístěné v pokoji každého klienta, kde má pečovatelka za povinnost 
poskytnutý úkon načíst pomocí miniterminálu.  
Stále platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká 
i pobytových sociálních služeb (tzn. i domovů pro seniory), o kterém 
jsme Vás informovali v minulém čísle našeho Zpravodaje. Informace 
jsou i na nástěnkách, u sociálních pracovnic, u pečovatelek.  Stále tedy 
platí určitá omezení pro návštěvy, měření teplot, dezinfekce rukou, 
dezinfekce podlahových ploch, nošení roušek po celé budově. Povinnost 
nošení roušek mají nejen návštěvy, ale i zaměstnanci domova. Klienti 
tuto povinnost nemají. Doporučujeme Vám, abyste roušky pro svou 
ochranu (ale i ochranu ostatních klientů) používali v trolejbusech, 
autobusech, při nákupech. Při návštěvě zdravotnických zařízení a 
lékáren jsou roušky povinné. Využívejte také dezinfekce na ruce. 
Začátkem září budou v prostorách obou vrátnic nainstalovány 
termokamery, které budou všem při vstupu do budovy automaticky 
měřit tělesnou teplotu. Bude-li teplota vyšší než 37 C, zazní zvukový 
signál. 
Přeji Vám všem krásné srpnové dny, bez koronaviru a bez veder. Pokud 
budou vedra přetrvávat, nezapomínejte na pitný režim, dostatek tekutin 
je opravdu důležitý. 
 
 
 

 Jarmila Nováková, ředitelka DS a AD Orlická 

 
 

 
ERGOTERAP. DÍLNA: 

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

DÍLNA:  

- každé pondělí a úterý 
od 10:00 h na O3 
v 1.p.  

- každý čtvrtek od 
10:00 na O1 ve 12. p.  
 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI:  

- každé úterý od 9:45 h  
na O1, 12. p. (nekoná 
se 11. 8.) 

- každou středu v 9:45  
na O3 v 1. p. (nekoná 
se dne 19. 8. a 26. 8.) 
 

ZPÍVÁME SI PRO 
RADOST: 
každé úterý od 13:30 h 

na O1, 12. p. 
 

TANEČKY:  
každou středu od 

10:00 na O1, 12. p.  
 

SPOLEČNÉ CVIČENÍ: 
- probíhá každé 
pondělí, úterý, středu i 

čtvrtek na obou 
budovách ve stejnou 

dobu od 9:00 hod 
- na O3 v tělocvičně za 
vrátnicí a na O1, 12. p. 
 

ŠŮLE: 

3. 8. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 

 

KULIČKY:  

6. 8. od 13:30  
na O1, 12. p. 
 

POSLECH VÁŽNÉ 
HUDBY:  

7. 8. a 28. 8. od 9:00  
na O3, 1. p. 
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Podmořský svět v parčíku:  
- na konci měsíce července se měla 
konat Letní slavnost, která byla 
nakonec zrušena kvůli nepříznivé 
situaci ohledně nákazy Covid - 19 

v České republice.  
Proto uspořádaly aktivizační a ergo 
pracovnice letní posezení v parčíku 
ve stylu podmořského světa. 

Výzdoba parčíku, na které se 
podíleli i klienti DS, byla pestrá… od 
mořské panny, majáku až po 

velrybu. 
Do parčíku si přišli postupně 

posedět mnozí obyvatelé našeho Domova. 

 

Pracovníci DS vyvezli na sluníčko i méně pohyblivé klienty, 
kteří by do parčíku sami nedošli. Společně jsme si užili 

příjemné posezení i popovídání si mezi sebou.  

 

Informace pro klienty: 
- Vážení klienti, od 19. 8. 2020 bude zprovozněn televizní signál a 

vy, nebo s pomocí rodinných příslušníků, si budete moci naladit 
standardní televizní programy, na které jste zvyklí. Ve výjimečných 
případech se klienti, kteří nemají rodinné příslušníky, mohou 

obrátit na vedoucího provozního úseku O1, 2. p. 
 
- Nastávají změny v přepravě MHD a vydávání jízdenek i časových 

kupónů, pokud se vás to týká a chtěli byste více informací, 
kontaktujte sociální pracovnici. 

 
- Vážení klienti, během srpna bude opět probíhat anonymní 
dotazníkové šetření, ve kterém můžete vyjádřit svůj názor na 

kvalitu poskytované sociální služby v DS Orlická. Dotazníky budou 
k dispozici na vrátnici, nebo vám je sociální pracovnice přinese do 

pokoje. Na vrátnici budou dotazníky spokojenosti i pro vaše rodinné 
příslušníky, pokud by i oni chtěli dotazník vyplnit, budeme rádi. Na 
vašem názoru nám záleží. 

 

KAVÁRNA:  

10. 8. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

 

ŠIPKY:  
13. 8. od 13:30 h 

na O1, 12. p. 

 
 

FILM:  

14. 8. od 13:00 h 
na O1, 12. p. 

 

 

DOBRÁ TREFA:  
17. 8. od 13:30  

na O1, 12. p. 
 

 

FLORBAL:  
20. 8. od 13:30 hod  
na O1, 12. p. 
 

 

BINGO: 
21. 8. od 9:00 h 

na O1, 12. p.  
 

 

KUŽELKY:  
24. 8. od 13:30  
na O1, 12. p. 

(v případě hezkého 
počasí se budou hrát 
ruské kuželky 

v parčíku) 
 

 

KOULE: 
27. 8. od 13:30 hod 
na O1, 12. p. 

 

 

NAROZENINOVÁ 

KAVÁRNA: 
31. 8. od 13:30 hod 
na O1, 12. p.  
 

 

PARAFÍN + Pulsní 
magnetoterapie: 

- objednání u 
ergoterapeutky na O3 

v 1. p.; cena: 25,- Kč 
 
 

PRODEJ ODĚVŮ: 

- Datum viz plakátek 
na O1 ve 3. patře 

v jídelně, nebo venku 
 
 

BOHOSLUŽBA: 

- 21. 8. 2020 na O1 
v meditační místnosti 
od 16:00 hod. 

 


