UBYTOVÁNÍ
Domov se zvláštním režimem poskytuje ubytování na oddělení 1 a oddělení 2
celkem pro 66 uživatelů. Je určen pro muže i ženy. Od 1. 1. 2022 bude kapacita
navýšena na 80 uživatelů. Po dobu rekonstrukce domova je služba umístěna
v budově nemocnice Orlová na 4., 6. a 8. patře a od 1. 1. 2022 také na 5. patře.
Oddělení 1 je umístěné na 8. patře a od 1. 1. 2022 také
na 5. patře. Celková kapacita je 48 uživatelů. Uživatelé
jsou ubytování na 4 jednolůžkových, 10 dvoulůžkových
a 8 třílůžkových pokojích. Dva pokoje mají vlastní
sociální zařízení. Pět pokojů má pouze umyvadlo na
pokoji. Ostatní pokoje mají sociální zařízení společné
vždy pro dva pokoje. Na společné chodbě je k dispozici
centrální koupelna a WC.
Oddělení 2 je umístěné na 4. a 6. patře s kapacitou 32
uživatelů. Uživatelé jsou ubytování na 4 dvoulůžkových
a 8 třílůžkových pokojích. Na 4. patře mají pokoje pouze
umyvadlo a na 6. patře jsou pokoje vybaveny sociálním
zařízením společným vždy pro 2 pokoje. Na společné
chodbě je k dispozici centrální koupelna a WC.
VYBAVENÍ POKOJŮ:
Jednotlivé
pokoje
jsou
vybaveny
elektricky
polohovatelným lůžkem s hrazdou, nočním stolkem,
šatní skříní. Dále je pokoj vybaven stolem s židlemi,
popř. křeslem, televizním stolkem.
Kromě nábytku dále poskytuje domov osobní vybavení,
jako jsou lůžkoviny, prošívané deky, polštáře a drobné
předměty denní spotřeby (antidekubitní podložky a jiné
pomůcky, příbory, talíře, termosky, hrnky, skleničky).
Vybavení pokoje si může uživatel doplnit drobnými
předměty k zútulnění pokoje (obrázky, poličky,
lampička, TV, rádio), dle dispozic pokoje také menším
nábytkem (křeslo, skříňka).
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Jednotlivé pokoje domova jsou vybaveny signalizačním zařízením
pro přivolání pomoci. Signalizační zařízení se nachází také v
centrálních koupelnách a WC.
SPOLEČNÉ PROSTORY DOMOVA:
Oddělení 1 má k dispozici kulturní místnost
s jídelním koutem. V kulturní místnosti jsou k
dispozici židle, jídelní stoly, křesla, konferenční stůl,
skříňky a televize.

Oddělení P2 má na každém patře
kulturní místností s jídelním koutem.
V kulturní místnosti jsou umístěny
skříňky, jídelní stoly, židle, křesla,
konferenční stolek, televize a sedací
soupravou (6. patro).
Kromě společenských prostorů na jednotlivých
odděleních mohou uživatelé využívat centrální
chodbu před výtahy, posezení v Bufetu, zahradu a
další veřejné prostory areálu nemocnice.
CENY POKOJŮ:
Ceny pokojů jsou stanoveny v souladu se zásadami pro stanovení úhrad
v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje. Stanovená denní platba
za ubytování je uvedena v Sazebníku Domova se zvláštním režimem.
Oddělení

1, 2
kategorie C

Druh pokoje

Denní platba

Jednolůžkový pokoj

190 Kč

Dvoulůžkový pokoj

170 Kč

Třílůžkový pokoj

150 Kč

Cena ubytování zahrnuje úhradu za pobyt, topení, spotřebu teplé a studené vody,
elektrickou energii, úklid domova, praní, žehlení, drobné opravy prádla a
technickou údržbu pokoje.
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