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říjen 2014

Úvodní slovo:
Vážení uživatelé Pečovatelské služby,
v rukou držíte druhé číslo našeho občasníku tentokrát určené zejména pro uživatele,
kterým zajišťujeme stravu, ale i pro ty, kteří o dovážce oběda třeba jen uvažují. Máme
pro Vás připraveny novinky a důležité informace týkající se stravovacího provozu.

Aktuality:


Seznámení s kuchyní Domova pro seniory

Jak všichni víte, obědy pro Vás dovážíme z kuchyně Domova
pro seniory. Kuchyně má kapacitu 250 jídel. Vaří a připravuje
se zde strava pro uživatele a zaměstnance Domova
pro seniory a pro Pečovatelskou službu, ale také pro externí
strávníky, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně.
Určitě jste si všimli na svých jídelních lístkách, že u každého
oběda jsou vypsaná čísla diet. Číslo 9 je dieta diabetická, č. 4 dieta žlučníková a č. 3
označuje stravu normální. Tzn., že zpravidla jedno z jídel musí splňovat dietu diabetickou
a žlučníkovou.
Stravu připravují vyučení kuchaři společně s pomocníky a na vše dohlíží vedoucí
stravovacího provozu. Samozřejmě, že musí splnit předepsané normy a ty dodržovat.
Stravu do kastrůlků Vám pak rozdávají právě zaměstnanci kuchyně.

OZNÁMENÍ PRO STRÁVNÍKY
 Jídelní lístky
Jistě jste si všimli, že se na jídelníčkách nyní pravidelně objevuje datum, do kdy je nutné
vyplněný objednávací lístek odevzdat. Když lístky odevzdáte, zapisujeme si Vámi
zvolenou stravu do objednacího archu a poté musíme vedoucí stravovacího provozu
nahlásit počty obědů na příštích čtrnáct dní dopředu. A vzhledem k tomu, že se
objednává velké množství jídel najednou, potřebuje kuchyně znát celkové počty
s dostatečným časovým předstihem, aby si mohli objednat potraviny. Žádáme Vás tedy,
abyste termín odevzdání důsledně dodržovali. Samozřejmě chápeme, pokud se
s odevzdáním lístku opozdíte z vážných důvodů, např. hospitalizace apod. Všem, kteří
odevzdávají lístky včas, děkujeme.
Samozřejmě, pokud poté potřebujete ve svých objednávkách udělat jakoukoli změnu,
tedy přihlašování nebo odhlašování, stačí toto nahlásit den předem a to v pracovních
dnech do 12:00 hod.

 Vydávání chlebů k polévkám
Jistě jste v poslední době zaregistrovali změny, týkající se vydávání chlebů k polévkám.
Vzhledem k tomu, že nových strávníků přibývá, vzrůstá i spotřeba chleba a tím pádem nás
vedoucí stravovacího provozu upozornila na výrazně vzrůstající náklady.
Tato situace se projednávala na poradě vedení Domova pro seniory, jakožto
poskytovatele stravy, s následujícími závěry:
 Vydávání chleba je nenároková položka. Aby se snížily náklady, a nedošlo
ke zdražování stravného, bude nyní místo dvou krajíců chleba vydáván pouze jeden a
to do konce letošního roku.
 Od nového roku se dle rozpočtu Domova pro seniory rozhodne, jak bude systém
pokračovat. Vydávání chleba bude buď pokračovat, nebo bude úplně zastaven.
Pokud by došlo ke druhé variantě a z Vaší strany by byl o chleba i nadále zájem,
přistoupilo by se k tomu, že chleba bude zpoplatněný.
Pokud by k jakýmkoliv změnám po novém roce muselo dojít, samozřejmě Vás budeme
dále písemně informovat.

Vězte, že se snažíme ze všech sil, abyste byli se stravou a potažmo s dalšími službami
spokojeni. Pečovatelky, která Vám obědy vozí, nejsou oprávněny zasahovat do chodu
kuchyně, a tudíž tyto změny nemohou ovlivnit. Děkujeme Vám za trpělivost a prosíme
o pochopení.

 Během října budeme zprovozňovat novou speciální myčku
na jídlonosiče.
Do této doby jste si za čistotu jídlonosičů odpovídali vy sami. Hygienu a desinfekci
jídlonosičů ale nyní budeme zajišťovat my. V souvislosti s hygienickými normami budou
všechny jídlonosiče po každém použití přemývány.
Jmenovky, které máte na jednotlivých nerezových mističkách, budou postupně
odstraněny, označení jménem zůstane pouze na víčku vnějšího termoobalu. Důvodem je
hlavně to, že umývání bude prováděno velmi horkou vodou, která bude lepenku se jmény
odlepovat.
Nemusíte se však bát, že nebudete mít kontrolu nad svými kastrůlky. Vzhledem k tomu,
že každý jídlonosič projde po každém použití desinfekcí, dostanete stravu vždy
do naprosto čistých jídlonosičů. Stejně je tomu například v restauracích, nebo
v nejrůznějších jídelnách, kde použité nádobí také prochází desinfekcí a nový strávník
dostává stravu na čistý talíř.
Samozřejmě, že uživatelům, kteří mají k užívání svoje vlastní jídlonosiče, budou
jmenovky zachovány a dle potřeby obnovovány.

Pozvánky:
 V úterý 30. 9. 2014 od 15:30 proběhne v Domově pro seniory
na dílně Vzpomínková modlitba, jejíž součástí je „Světýlkový
den“

 Ve středu 8. 10. 2014 od 9.00 zve Domov pro seniory na Den
otevřených dveří

 V Sobotu 18. 10. 2014 od 13:00 proběhne v Domově pro seniory
Bohoslužba

 V neděli 19. 10. 2014 od 14:00 zveme na Módní přehlídku, která
se uskuteční v přízemí Domova pro seniory

 V pondělí 20. 10. od 14:00 se uskuteční v přízemí Domova
pro seniory Posvícenská zábava s hudebním doprovodem.

