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Informace k možnosti návštěv v domově.
Vláda ČR nařízením ze dne 30.11.2020 ZAKAZUJE s účinností ode
dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod. u všech poskytovatelů sociálních
služeb v zařízení 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 s výjimkou:
a) nezletilých uživatelů sociálních služeb,
b) uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
c) uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
d) uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální
situace,
e) uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění;
Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí
před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek
se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před
zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom
doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za
podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky
dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele.
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V souladu s tímto nařízením vlády ČR vydávám Opatření
ředitele Domova č.3/2020, kterým stanovuji podmínky pro
návštěvy klientů Domova pro seniory v Perninku, p.o. (dále jen
„domov“),
Hlavní zásady pro návštěvy v domově:
•
•

•

•
•

První návštěvy jsou povoleny od neděle 6.12.2020.
Pro návštěvy jsou stanoveny návštěvní hodiny:
ÚTERÝ a ČTVRTEK

od 13:30 do 17:00 hod.

NEDĚLE

od 13:30 do 16:00 hod.

Návštěvu je NUTNÉ předem zarezervovat ve všední dny
v čase od 11 do 12 hod.na tel č. 736 650 067 (u sociální
pracovnice)
Přijít na návštěvu k jednomu klientovi mohou ve stejném
čase nejvýše dvě osoby.
Návštěva může probíhat max. 30 minut.

Upřesnění návštěv.
Z důvodu zavedení bezplatného plošného testování občanů ČR
náš domov od středy, 23.12.2020 testy neprovádí !!
Test si prosím zajistěte sami a do domova při návštěvě doneste
potvrzení o tom, že jste absolvovali test s negativním výsledkem. Test
nesmí být starší více než 48 hod.
Jsem velmi rád, že jsou návštěvy opět umožněny. Nicméně dodržení
všech zákonných podmínek pro umožnění návštěv a zároveň
poskytování péče našim klientům je opravdu velmi náročné a
komplikované. Prosím tedy o pochopení, proč jsem stanovil tato
pravidla a o jejich dodržování.
Bc. Alfréd Hlušek, ředitel DPS v Perninku, p.o.
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I v našem Domově pro seniory v Perninku se konalo očkování klientů
a zaměstnanců sociálních služeb.
Mobilní tým, vedený zdravotnickými záchranáři, podal vakcíny
celkem 72 lidem, z toho 46 klientům a 26 zaměstnancům.
Kraj tak v souladu se státní strategií postupně nechává proočkovat
prioritní skupiny, kam kromě zdravotníků a členů IZS patří právě i
náš Domov.
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Uskutečněné akce v měsíci lednu 2021
V domově, vzhledem k aktuálnímu stavu pokračujícím i v měsíci
lednu, probíhají aktivity individuálně na pokojích přímo u klientů.
Klienti si rádi procvičují paměť, luští křížovky, vymalovávají
antistresové omalovánky, vyšívají, pletou a čtou denní tisk nebo
knihy, rehabilitují a nacvičují chůzi s kompenzační pomůckou nebo
cvičí s míčem, kdy si protáhnou svaly a procvičí jemnou a hrubou
motoriku.
Za řádného dodržení ochranných opatření chodili klienti individuálně
cvičit na rehabilitační kolo, aby si protáhli a procvičili nohy.
Rehabilitační kolo Thera dodává klientům nejen pocit, že udržují
stávající funkce těla, ale také je to udržuje v dobré psychické kondici.
Za dodržení řádných opatření navštěvovali klienti (v maximálním
počtu 4 osob) individuálně dílnu, kde procvičovali paměť, tvořili
výrobky a poseděli u dobré kávy.
Tento měsíc se v Domově slavily narozeniny klientky paní Miluše,
která oslavila 87 let. Akce proběhla za řádného opatření v max. počtu
4 klientů na aktivizační dílně s poslechem hudby. Oslavu narozenin
klienti vždy rádi slaví společně a na další oslavy se vzájemně zvou.
V rámci nouzovému stavu se snažíme klientům udělat radost aspoň v
maximálním počtu 4 klientů. Klientům občerstvení přivezou jejich
rodiny, nebo požádají administrativní pracovnici, která se o nákup
postará a zajistí jej na den oslavy. Aktivizační pracovnice s radostí
zajistí oslavu a vše připraví.

6

Domov pro seniory v Perninku – zahrada pod sněhem 😊
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ÚNOR
Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28
dní, v přestupném roce má 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní.
Český název měsíce vysvětlují jazykovědci tím, že se v tuto dobu při
tání ledu ponořují ledové kry na řekách. V římském kalendáři byl
únor posledním měsícem v roce.

Seznam významných dnů v únoru
3. 2.

Světový den modliteb

2. 2.

Světový den mokřadů

4. 2.

Světový den boje proti rakovině

11. 2. Světový den nemocných
14. 2. Svátek zamilovaných
14. 2. Světový den léčby zvukem
20. 2. Světový den sociální spravedlnosti
21. 2. Mezinárodní den boje proti kolonialismu
21. 2. Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu
21. 2. Mezinárodní den mateřského jazyka
22. 2. Evropský den obětí (Evropský den zločinu)
22. 2. Den sesterství
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Pranostiky pro měsíc únor
Únor bílý - pole sílí.
Únor - úmor: kdyby mohl, umořil by v krávě tele a v kobyle hříbě.
Únorová voda - pro pole škoda.
Netrkne-li únor rohem, šlehne ocasem.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen
mu to spálí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Zdroj: wikipedie
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Hromnice
Hromnice je tradiční lidové označení svátku, který se slaví dne
2. února.
Slovanská mytologie hovoří o svátku Hromnice v souvislosti se
slovanským hlavním bohem hromu a blesku Perunem, který
ohlašoval jeho příchod „po zimním spánku“ Perun jako představitel
plodivé síly přichází na pomoc nedávno narozenému mladému bohu
patrně Jarovítovi nebo Svarožici, aby mu pomohl zvítězit nad
temnými silami a svrhnout vládu zimy.
Jeho příchod byl očekáván v podobě jarního zahřmění. Jarním
bleskem, jako dotknutím kouzelného proutku, probouzela se božstva
a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem
jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší. U
starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká
pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách
při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve
světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře
nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do
země sekery. To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým
hromem osvobozuje od zimního spánku.
Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze svých
stavení. Tyto zvyklosti byly zaznamenány až do 19. století.
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S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v
katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování
Panny Marie. Od 11. Století pochází zvyk svěcení svíček
„hromniček“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a
měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami.
Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z
chrámů, často i z domácností. No a dnes se těšíme na to, že bude na
Hromnice o hodinu více delší den a bude nám hned veseleji.
Zdroj: wikipedie,
Zdroj: in.pocasi.cz
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Výhody cvičení na rotopedu
Jednou z největších výhod rotopedu je ta, že můžeme cvičit v našem
Domově. Trénink probíhá ve známém prostředí bez potřeby
transportu. Cvičit můžeme nezávisle, přístroj THERA je navržen tak,
že klient nepotřebuje ve většině případů naší pomoc.
Cvičení si může naplánovat na každý den.
S THERA Trainer přístroji může klient cvičit z vozíku či židle. Motor
se dokáže přizpůsobit možnostem klienta, nezáleží, zda klient má
nebo nemá sílu ve svalech. Cvičení je díky bezpečnostním pojistkám
bezpečné. A třešnička na dortu – nejsou známy žádné vedlejší účinky.

Druhy cvičení
Pasivní cvičení: Pasivní mobilizace svalstva a kloubů pro lepší
pohyblivost. Jemné, šetrné a bezpečné.
Aktivní cvičení: Procvičování svalové síly a výdrže díky
progresivnímu cvičení s proměnlivým brzdným odporem.
Asistované cvičení: Aktivace zbytkové svalové síly s pomocí
motoru. Snímače detekují aktivitu klienta.
Symetrické cvičení: Cílená aktivace více postižené strany těla, s
pomocí vizuální zpětné vazby.

Cvičení pomáhá:
- ke snížení křečí
- k ovlivnění svalového tonu
- k udržení stávající svalové hmoty nebo, pokud je to možné, k
jejímu zvětšení
- k předejití nebo zabránění kloubní kontraktury
- ke zlepšení krevního oběhu
- ke stimulaci močového měchýře a střev
Zdroj: proormedent.cz
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Sportovci měsíce
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Jak trénovat paměť
Čím jsme starší, tím víc informací a zkušeností máme. A ve chvíli,
kdy se potřebujeme na něco rozpomenout, může mozku chvíli trvat,
než se v tom velkém množství informací zorientuje. Pokud chceme
předejít předčasnému stárnutí mozku a udržet si psychické zdraví do
vysokého věku, měli bychom mozek udržovat v pohotovosti.
Stejně jako všechny orgány v těle, i mozek postupem času slábne.
Rychlost slábnutí závisí na genetické výbavě, kterou ovlivnit
neumíme, ale také na způsobu života, který ovlivnit umíme a můžeme
dělat pro svůj mozek jen to nejlepší. Důležitá je zdravá strava,
pravidelný pohyb, dostatek spánku, setkávání se s lidmi všech
věkových kategorií a trénink kognitivních funkcí.
K procvičování paměti je ideální sledovat vědomostní soutěže, luštit
křížovky, číst knihy, setkávat se s přáteli, učit se novým
dovednostem. Na větší aktivitě mozkových buněk se podílí nejen
intelektuální činnost, ale také pravidelný pohyb např. procházky nebo
cvičení. Nesmíme ale zapomínat i na odpočinek. Také není dobré
zatěžovat svou mysl a paměť průměrnými, deprimujícími a
zbytečnými myšlenkami a informacemi.
Pro všechny, kteří si chtějí posílit svoji paměť, připravujeme časopis
Náš Domov, který vychází pravidelně 1x za měsíc, bude mít 30-40
stran, křížovky, hádanky, rébusy a další úlohy na procvičení paměti.
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Hádej co tam je, aneb poznej hmatem
Jak si ověřit svůj hmatový smysl, stabilní zeď má připevněné textilní
rukávy končící v sáčku do kterého vkládáme různé předměty a které
zkoušíme rozpoznat podle hmatu. Skvělá hra pro cvičení motoriky a
velké představivosti. Poznávání různých tvarů pomocí hmatu není
tak jednoduché. Nůžky, bonbón, lžička, lepící páska, kartáček na
zuby, klíč, propisovací
tužka, obvaz, a tužková
baterie nedělal klientům
problém uhodnout.
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Domov klientům zakoupil interaktivní magnetickou mapu, která je
určena jak pro jednotlivce tak i pro skupinovou práci a je výjimečná
v tom, že dokáže interaktivní formou a příjemným zpracováním
zaujmout a procvičovat paměť a orientaci.
Mapa je ručně malovaná, dá se využít pro jakoukoli terapeutickou
činnost týkající se České republiky, k mapě je sada magnetek
okresních měst, přehrad, řek, pohoří a vrcholů, kterou postupně
klienti doplňují na aktivizační dílně.
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Kreativní sada na kreslení od Ježíškových vnoučat, děkujeme
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Ježíškova vnoučata klientům také přinesla kreativní embosovací
vyřezávací sadu, která je doplněna různými vyřezávacími šablony
na vyřezávání, papíru, kartonů, látky, tenkých plechů, gumy,
pěnovky a kůže.
Vyřezávaní probíhá pomocí speciálních vyřezávacích šablon. Při
průjezdu lisovacím strojem dojde ke stlačení nože a vyřízne se daný
tvar.
Klienti si sadu vyzkoušeli s lehkou pomocí si vyřezali různé tvary,
které použijí k výrobě jarní dekorace, která bude zdobit chodby
Domova.
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Aktivity konané v domově
Oslava narozenin klientky paní Miluše
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Aktivity konané v domově
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Aktivity konané v domově
Cvičíme paměť
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Potkají se dvě okurky a jedna říká té druhé: „Mně je ti
dnes nějak špatně.“ A ta druhá na to: „Hmm, jsi
nějaká zelená…“
Milošek oznamuje doma otci: „Tati, zítra ve čtyři
přijď do školy, je tam rodičovské sdružení v užším
kruhu“. „Jak v užším kruhu?“ „No budeš tam ty… a
pan ředitel.“
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Křížovka, osmisměrka, vtipy, rébus – zdroj: internet
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Zpracovala: Julie Uhlíková
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