
Dzienny Dom „Senior-Wigor”  
w Tuszynie

Dobre praktyki w czasie pandemii



ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DZIENNYCH DOMÓW

W dniu 12 marca br.  zgodnie  z  poleceniem Wojewody Łódzkiego nastąpiło
zawieszenie  działalności  placówek  wsparcia  dziennego.  Personel  Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Tuszynie poinformował pensjonariuszy o zaistniałej
sytuacji oraz zapewnił, że będzie na miejscu w pogotowiu do niesienia pomocy.
Wykonywano  systematyczne  rozmowy  telefoniczne,  robiono  zakupy
spożywcze,  załatwiano  recepty  oraz  tele-wizyty  lekarskie,  wykupywano
lekarstwa. Zwyczajna rozmowa też była dla podopiecznych bardzo ważna.



WIELKANOC 2020

Święta  wielkanocne  seniorzy  co  roku  spędzali  przy  wspólnym  stole,
zastawionym poświęconym przez proboszcza pobliskiej parafii pokarmem. 
W  związku  z  brakiem  takiej  możliwości  w  tym  roku  kadra  ośrodka
przygotowała  ręcznie  wyklejane  kartki  świąteczne  i  rozwiozła  do  skrzynek
podopiecznych dołączając do nich telefoniczne życzenia. Osobom, które tego
potrzebowały zrobiono także odpowiednio wcześniej zakupy, aby mogli cieszyć
się świątecznym klimatem w domowym zaciszu.



AKCJA – MASECZKI

W związku z rosnącym w kraju zapotrzebowaniem na maseczki ochronne, przy
pomocy  hojnych  darczyńców,  którzy  przekazali  nieodpłatnie  materiał  na
pierwszą  partię,  personel  rozpoczął  szycie.  Maski  rozwożone  były
podopiecznym oraz innym potrzebującym mieszkańcom gminy.



ZADANIA DOMOWE

Czas,  w którym seniorzy musieli  #zostać w domu był  nieznany,  a  sytuacja
w kraju nie zapowiadała szybkiego otwarcia.  Dlatego pracownicy starali  się,
oprócz  stałego  wsparcia,  zorganizować  zajęcia  domowe  podopiecznym.
Wysyłano lub rozwożono do skrzynek proste rebusy, krzyżówki, łamigłówki,
broszurki z przydatnymi informacjami, w których m.in. zachęcano do dbania
o zdrowe odżywianie, jak najwięcej ruchu i drobne ćwiczenia domowe. Do tego
dołączano  świeżo  uszyte  maseczki,  aby  w  razie  konieczności  opuszczenia
domów podopieczni byli bezpieczni.



FOTKA NIESPODZIANKA

Nasi  pensjonariusze  bardzo cenią sobie  ciepłe i  życzliwe podejście  do nich,
oraz  uśmiech  jaki  dajemy im każdego dnia.  Wykonaliśmy  dla  nich  zdjęcie,
wydrukowaliśmy i  rozwieźliśmy do domów, aby poczuli,  że jesteśmy blisko
i cały czas o nich myślimy. Wywołało to masę wzruszeń.



WIOSENNE WYKLEJANKI

Coraz piękniejsze  słoneczne dni  zainspirowały  nas do kolejnej  akcji.  Każdy
senior  dostał  za  zadanie  wykonać  wiosenny  obrazek  z  przygotowanych,
gotowych do wyklejenia szablonów. Następnie chętne osoby mogły przedstawić
swoje dzieła na zdjęciach. Aby  poczuli się dodatkowo wyróżnieni ich prace
zostały zamieszczone w lokalnej gazecie, co przyniosło im ogromną satysfakcję
i radość.







OTWARCIE WIGORA

Gdy  pojawiła  się  informacja  o  możliwości  otwierania  placówek  dziennego
wsparcia  rozpoczęliśmy  przygotowania  do  powitania  naszych  seniorów
i dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić im bezpieczne środowisko.

15  czerwca  Dzienny  Dom  „Senior-Wigor”  w  Tuszynie  powitał  ponownie
pensjonariuszy.

Codziennie  dbamy  o  czystość  w  placówce,  nie  żałujemy  środków  do
dezynfekcji, personel obowiązkowo nosi maskę i każda osoba wchodząca do
budynku  ma  mierzoną  temperaturę.  Obserwujemy  stan  zdrowia  swój  oraz
wszystkich podopiecznych i prosimy o pozostanie w domu osób, które nie czują
się  dobrze.  Wietrzymy  pomieszczenia,  a  gdy  tylko  pogoda  na  to  pozwala
organizujemy zajęcia w ogrodzie. 



SPĘDZAMY DUŻO CZASU NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
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