
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Opatowie, ul. Szpitalna 4,             

27-500 Opatów, województwo świętokrzyskie  – Dobre Praktyki. 

Pandemia COVID-19 ,, wywróciła ‘’ nasze dotychczasowe i bezpieczne życie do 

góry nogami. Jak pewnie większość z nas znaleźliśmy się w trudnej sytuacji                           

z którą nie każdy  umiał sobie poradzić. Gdy zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć                       

w naszym domu, nie jeden z naszych uczestników uronił łzy i nie ukrywał 

swojego smutku. Głównym zadaniem naszej placówki w tym trudnym czasie 

było jak największe wsparcie dla uczestników poprzez wielogodzinne rozmowy 

telefoniczne. Szczególnie radosne były spotkania gdy odwiedzaliśmy Seniorów 

w ich domach, wiele uśmiechów, serdeczności i łez wzruszenia były wyrazem 

tęsknoty za naszym domem, odkryliśmy również nowe talenty, którymi 

pochwalili się nasi Seniorzy. Dostarczyliśmy wszystkim paczki z podstawowymi 

artykułami spożywczymi, gazetami, krzyżówkami, materiałami do terapii 

zajęciowej oraz maseczki i rękawiczki jednorazowe. Naszą alternatywną pracą 

w okresie zawieszenia placówki było udostępnianie na stronie internetowej 

informacji oraz działań edukacyjnych. 
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I nadszedł ten szczęśliwy dzień kiedy ponownie mogliśmy się  spotkać. Jako 

placówka dołożyliśmy wszelkich starań, aby pobyt w naszym domu był jak 

najbardziej bezpieczny. Zapewniliśmy odpowiednie środki dezynfekcyjne oraz 

naczynia jednorazowego użytku dla bezpiecznego spożywania posiłku 

gorącego. Na bieżąco dezynfekowane są sale, łazienki, klamki oraz poręcze.     

W dniu powrotu Seniorów do placówki przeprowadzono wiele rozmów, 

pogadanek na temat obecnej sytuacji oraz omówiono zasady, które w czasie 

pandemii obowiązują w placówce. Na tablicach informacyjnych wywieszono 

odpowiednie ulotki informacyjne, broszury, a także instrukcje dotyczące 

prawidłowych zachowań w czasie pandemii. Nasze zajęcia aktualnie odbywają 

się w mniejszych grupach lub indywidualnie, bardzo dużo czasu spędzamy           

w ogródku gdzie posiadamy rabatki z kwiatami lub na spacerach. 
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Mimo wszystko udało nam się zorganizować wycieczki dla naszych Seniorów. 

Odbyły się one w miejsca bezpieczne o niskiej liczbie zachorowań oczywiście     

z zachowaniem wszystkich środków ostrożności w związku z ryzykiem 

zarażenia. Odwiedziliśmy wspaniały nasz zabytek Zamek Krzyżtopór oraz nowo 

powstałą wioskę neonalityczną w Kopcu gdzie mogliśmy przenieść się w inny 

wymiar czasowy. Kolejnym miejscem godnym polecenia jest Pałac                       

w Kurozwękach oraz Klasztor w Rytwianach gdzie gościliśmy w sierpniu. 

Największą jednak dla nas przyjemnością było zwiedzenie naszego wspaniałego 

Opatowa w myśl powiedzenia : ,, Cudze chwalicie swego nie znacie ‘’.  
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„Ci którzy żyją nadzieją - widzą dalej. 

Ci co żyją miłością - widzą głębiej. 

Ci co żyją wiarą - widzą wszystko w innym świetle” (Lothar Zenetti) 

 

Bo my Seniorzy z Opatowa widzimy wszystko w kolorowych barwach,                                       

i z nadzieją czekamy co lepszego przyniesie nam jutro. 


