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Pečovatelská služba nabízí
komplexní profesionální péči

P

ečovatelská služba města Mladá
Boleslav nabízí pomoc všem
obyvatelům města Mladá Boleslav, kteří
nemají příbuzné, sousedy ani známé,
kteří by jim mohli pomoci s nákupy nebo
vyzvednutím léků. Potřebujete-li tedy
pomoc se zajištěním dovozu nákupu
potravin, vyzvednutím léků, pomoc při
zvládání běžných úkonů o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo pomoc
při zajištění stravy, zatelefonujte v pracovní dny (pondělí–pátek) na PS Mladá
Boleslav, tel. 326 735 245.
A jak PSMB funguje v době krize,
přibližuje krátký rozhovor s ředitelkou
Janou Volfovou.

 Jaká v dubnu platila v DPS
doporučení či nařízení v souvislosti
s koronavirem?

Pro čtenáře je důležitá informace, že
domy s pečovatelskou službou nejsou
domovem pro seniory, za které jsou
mnohdy mylně považovány. Nelze zde
tak zakázat vstup nebo takový dům
uzavřít. Někteří naši klienti, které tvoří
z větší části senioři, nevyužívají pro
naplnění svých potřeb sociální službu,
ale péči jim zajišťují rodiny nebo známí.
Naše organizace tak vydala doporučení
pro návštěvy a obyvatele, kde byli

klienty. Klientům byly rozdány ochranné
prostředky, na kterých zaměstnanci
a dobrovolníci pracovali ve volném
čase, dále obdrželi od magistrátu s naší
pomocí dezinfekce a jednorázové roušky.
Všem klientům byla dána doporučení,
jimiž se řídí. S každým klientem máme
možnost osobně mluvit, vytvářet pozitivní podmínky a stresovým situacím tak
předcházet.
 Co klientům vadilo v této době nejvíce a jak se stavěli k doporučením?

PRACOVNICE PSMB u auta před sídlem organizace.
všichni požádáni o součinnost, abychom
ochránili uživatele před šířením nákazy
v souladu s nařízením vlády ČR.
 Jak se změnil běžný režim v DPS?

Všichni naši uživatelé obdrželi dopis
s pokyny ke snížení rizika šíření covid-19, s informacemi, jakým způsobem
bude péče zajištěna. Pracovníci poskytující péči používají ochranné prostředky,
abychom zajistili ochranu jejich zdraví
i zdraví našich klientů. V domech
s pečovatelskou službou je prováděna

pravidelná dezinfekce společných prostor. Jinak se režim nezměnil, provoz
probíhá stále za stejných podmínek
v souladu s doporučením a nařízením
vlády ČR.
 Jak jste pomáhali klientům?

První naše myšlenka byla samozřejmě
zabezpečit klienty tak, aby mohli
bezpečně sociálně fungovat. Všichni
jsme se tak zapojili do akce „ bavlněné
roušky“ a šili a sháněli tak dostatečné
množství, abychom měli pro všechny

Nedá se říci, že by klientům v této době
něco vadilo. Naopak se k doporučením
staví vstřícně, jsou ohleduplní
a doporučení respektují. Chybí jim
pochopitelně sociální kontakt s okolím,
stejně tak jako všem lidem, kteří dodržují
doporučení a nařízení v naší zemi.
 Chcete někomu poděkovat?

Poděkovat bychom chtěli všem, kteří do
naší organizace nosili a stále ještě nosí
bavlněné roušky, dále všem, kteří nám
v této době poskytli ochranné pomůcky
– štíty, brýle, dezinfekci… Zároveň
děkujeme všem našim zaměstnancům za
odvedenou práci. Z firem patří velké díky
Škoda Auto, Faurecii, Olympii a panu
Sedláčkovi za dodané ochranné štíty.

Roušky pro Mladoboleslavsko,
potravinová pomoc – i tady Škoda Auto pomáhá...
V
polovině března vznikla na sociální síti Facebook dobrovolnická
skupina Roušky pro Mladoboleslavsko.
Během několika dnů měla přes 500 aktivních členů. Jak je z názvu patrné,
zajišťuje textilní roušky, a to zejména
pro poskytovatele sociálních služeb
a zdravotnická zařízení (např. domov
pro seniory, oddělení Klaudiánovy
nemocnice, dětský domov). Lidé, kteří

se do facebookové skupiny zapojili,
zdarma věnovali materiál k šití roušek,
někteří členové šijí.
Hlavní organizátoři skupiny Martin
Netušil, Kristína Hodačová, Jan Gajdoš
a Jana Szabóová oslovili a požádali
o patronaci nad aktivitou náměstkyni
primátora Miroslavu Kašpárkovou. Ta
zprostředkovala nákup čtyř šicích strojů
a vyjednala se Škoda Auto zapůjčení

NÁMĚSTKYNĚ primátora M. Kašpárková (vlevo) u auta zapůjčeného automobilkou pro
distribuci roušek.

osobního automobilu pro distribuci.
Celkem tak členové skupiny rozvezli
přes 10 000 ks roušek. Velký dík patří
organizátorům, členům skupiny, kteří se
aktivně zapojují, a firmě Škoda Auto.
Další automobil Škoda Auto zapůjčila
k distribuci čerstvých a trvanlivých
potravin, hygienických potřeb, roušek
a školních pomůcek potřebným lidem,
primárně z okresu Mladá Boleslav,

poskytovateli sociálních služeb LUMA
MB. Velký dík tak patří nejen automobilce a organizaci LUMA MB, ale
i Potravinové bance Praha za přísun
velkého objemu potravin a všem
dobrovolníkům, kteří jsou nápomocni
v distribuci pomoci.
Rychlé zapůjčení vozidel proběhlo
díky technologické platformě HoppyGo.

ŠKODA AUTO zapůjčila vůz pro k distribuci potravin.

