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Vážení uživatelé, 

rádi bychom Vás tímto zpravodajem pozdravili a popřáli Vám krásné letní 

období! Bohužel už to bude druhé léto, které zažíváme omezené opatřeními 

v důsledku pandemie. Přesto věříme, že jsme se za uplynulý rok naučili, jak 

chránit své zdraví, a především se umět radovat z maličkostí. 

Chceme Vám také upřímně poděkovat za to, že většina z vás dodržuje 

požadovaná hygienická opatření. Díky tomu se podařilo zamezit dalšímu přenosu 

nemoci mezi našimi klienty. Přeji vám proto pevné zdraví! 

Mgr. Jana Volfová, ředitelka organizace 
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Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil pečovatele 

Nadační fond ŠKODA AUTO potěšil ty, kteří se dennodenně starají o nás a naše 

nejbližší. Tým nadačního fondu připravil celkem 1390 balíčků pro naše hrdiny v 

první linii a rozvezl je do více než dvaceti organizací v celém regionu. Balíčky s 

vitamíny, krémem na ruce, ale také mandlemi v čokoládě pro obalení nervů 

předávali osobně zástupci Nadačního fondu.  

Společné prostory pravidelně dezinfikujeme 

V rámci prevence onemocnění covid-19 provádí město Mladá Boleslav 

dezinfikování společných prostor pečovatelských domů, kde se pohybují 

nejrizikovější skupiny obyvatel, senioři.  

Tyto prostory se dezinfikují pomocí ručního termo aerosolového generátoru. 

Přístroj vytváří malé kapičky – mlhu, čímž je zaručeno, že se dezinfekce dostane 

do všech prostor. Doplněn je dezinfekcí ASOR, která není klasifikována jako 

nebezpečná pro zdraví a byla schválena i Okresní hygienickou stanicí v Mladé 

Boleslavi. V praxi se používá i pro dezinfikování vody a potravin. Při aplikaci musí 

být dodržena určitá bezpečnostní opatření vzhledem ke koncentraci v daném 

okamžiku.  

Na základě vašich četných žádostí jsme se rozhodli, že v současnou dobu 

s ohledem na klimatické podmínky tuto dezinfekci nebudeme dočasně používat. 

https://www.facebook.com/nfskodaauto/?__cft__%5b0%5d=AZWce34K3EAS8iTFELKuxZqXe9x9nGF9XTyLeNccaiV15dQVc-b8V0MqrA_ygJxquHGfIyj2vD-uAe6AZ2586J1T_jEgTCfn7OqPp46g6Rcj0BzOopOWZOBhnMzTrZgn_nYk6Vj50TArd0akpXDd8x_ZEb7F6P0qYBIsc7Hmzkd8Ww&__tn__=kK-y-R
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Období pandemie bylo náročné nejen pro personál  

Z jara letošního roku se covid-19 

rozšířil hojně i mezi klienty 

pečovatelské služby. Pečovatelská 

služba byla a nadále je vybavena 

veškerými ochrannými prostředky, 

díky nimž mohla bez prodlení 

zajistit péči u pozitivních klientů a 

pomoci jim tak, aby mohli klienti 

bez problémů dodržet karanténu.  

Těmto klientům se pomáhalo jak 

při hygieně, podáním stravy ráno, 

v poledne a večer, nebo například 

s nákupy. Pro klienty v terénu bylo 

vyhrazeno auto, které bylo 

pravidelně dezinfikováno. Pracovnice samozřejmě dodržovaly veškerá opatření 

a nařízení vlády. Toto období bylo velice náročné. Při oblékání do ochranných 

obleků bylo zapotřebí asistence dalšího pracovníka. Samotným pracovnicím při 

poskytování péče bylo v oblekách velké teplo. I přes tuto nepříjemnost vše 

zvládly a patří jim za to velké poděkování. Pro svlékání kontaminovaných obleků 

byla pracovnicím vyčleněna jedna místnost.  

Klienti za očkováním nemuseli do domu kultury 

Pečovatelská služba města 

Mladá Boleslav, p.o. 

zprostředkovala očkování svých 

klientů proti onemocnění covid-

19. Díky úzké spolupráci s 

Klaudiánovou nemocnicí byla 

seniorům nabídnuta možnost 

naočkování přímo v domě 

s pečovatelskou službou. 

S mobilním očkovacím týmem 

se nechalo naočkovat cca 60 

procent klientů.  
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Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil  

bezpečnost klientů v denním stacionáři 

Díky podpoře Nadačního fondu ŠKODA AUTO jsme získali finance na dezinfekci 

prostor denního stacionáře pomocí dezinfekčního osvětlení. Můžeme efektivně 

předcházet infekcím a respiračním onemocněním, čímž chráníme klienty i své 

zaměstnance. Dalším přínosem bezesporu je, že osvětlení je vhodné ke 

24hodinovému provozu a není třeba upravovat prostředí klientů. Můžeme tak 

nabídnout v této době svým klientům bezpečné prostředí.  

 

Denní stacionář nabízí novou službu - fototerapii 

Díky firmě ŠKODA AUTO byl náš Denní stacionář vybaven novým 

fototerapeutickým osvětlením. Tato místnost kombinuje hned několik funkcí: 

pomocí denního plnospektrálního osvětlení dokáže aktivizovat, zvýšit hladinu 

serototinu a tím povzbudit k jakékoli fyzické i mentální aktivitě. Naopak tlumené 

světlo člověka zklidní.  

Fototerapeutická místnost je efektivním nástrojem k potlačení symptomů SAD 

(zimní deprese) a jiných sezónních afektivních poruch nebo depresí. Tato 
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místnost je vybavena světelnými simulátory a slouží k navození atmosféry, 

simulující letní slunečný den. 

 

V DZU Penzion nezapomněli na jaro 

V DZU U Penzionu probíhalo oblíbené jarní tvoření. Zapojili se nejen obyvatelé, 

ale také pracovnice pečovatelské služby. Všichni zúčastnění si zpříjemnili období 

jara. 

Provoz výdejny jídel pro seniory bude obnoven 

V DZU U Penzionu došlo k rekonstrukci výdejny jídel. Finální práce proběhla 

v květnu, nyní se čeká na získání všech potřebných přísných hygienických 

opatření.  

Jídelna by pak měla být v provozu po celý rok. Mezi 10. a 11. hodinou bude 

docházet k přípravě vydávání jídel do terénu. Od 11 hodin bude jídelna sloužit 

jak obyvatelům DZU, tak veřejnosti. Výdejna bude sloužit k vydávání předem 

objednaných jídel. Výhodou je vybudování zázemí, kdy si lidé budou moci sníst 

jídlo na místě, posedět a popovídat si.  
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Novým jednatelem Městské společnosti pro správu nemovitostí , která prostory 

spravuje, je Michal Koliáš. V červnu se uskutečnila ve všech domech 

pečovatelské služby setkání s obyvateli. Setkání proběhla za účasti náměstkyně 

primátora města Mladá Boleslav Miroslavy Kašpárkové, ředitelky Jany Volfové, 

sociálních pracovnic, jednatele společnosti pro správu nemovitostí Koliáše, 

kterého doprovodili technici paní Králová a pan Bláha, s vedoucí odboru správy 

majetku města Jitkou Jonášovou a vedoucí odboru sociálních věcí Šárkou 

Večeřovou.  

Kontakt pro případné reklamace:  
 
Městská společnost pro správu 
nemovitostí 
Úřední hodiny: PO a STŘ 8:00 – 16:30 
hodin. 
Adresa: Čechova 778, Mladá Boleslav 
 
 

Obracet se tak můžete na:  
•  přepis nájemného paní Kodriková 
734 124 749 
•  technik pan Bláha 737 290 426 
•  technik paní Králová 734 251 167 
Na techniky se lze obracet v případě 
zjištění závad jak v bytě, tak na 
budovách DZU. Taktéž při zajištění 
deratizací. 

V DZU Havlíčkova byly opraveny vchodové dveře 

Vchodové dveře v DZU Havlíčkova 71 měla již svá nejlepší léta za sebou. Proto 

bylo rozhodnuto o jejich opravě. Během června došlo k výměně dveří. Vstup do 

této budovy má nově působivější vzhled. Můžete sami posoudit. 

                       Před opravou                                                    Po opravě 

 


