Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom

Oznam príbuzným klientov, zo dňa 17.12.2021
Milí príbuzní,
v súčasnosti sa naše zariadenie nachádza v zložitej situácií t.j. v karanténe, z dôvodu COVID –
19. Je nám veľmi ľúto, že Vianočné sviatky nemôžete stráviť spolu s Vašimi blízkymi, ktorí musia
najkrajšie sviatky v roku stráviť spolu s nami v karanténe.
Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že robíme všetko preto, aby Vašim blízkym aj počas Vianoc
nič nechýbalo, aby bolo o nich riadne a s láskou postarané, napriek tomu, že na PN-kách máme aj
opatrovateľský personál. Mnohí z Vás sa pýtajú, či svojim blízkym môžu priniesť štedrovečernú večeru,
nejaké sladkosti a darčeky. Žiaľ toto nie je v terajšom čase počas nariadenej karantény RÚVZ vôbec
možné, z dôvodu prenosu ochorenia COVID – 19. Je preto potrebné zvážiť aj posielanie balíčkov počas
karantény, nakoľko balíček sa Vášmu blízkemu môže dostať do rúk, až po sviatkoch. Naše zariadenie
tak, ako každý rok pripravilo pre svojich klientov „Vianočné balíčky“ so sladkosťami a kozmetickohygienickými doplnkami, ktoré budú z hygienických dôvodov klientom zariadenia rozdané až po
ukončení karantény. Zároveň budú klientom rozdané aj tzv. „krabičky šťastia“, ktoré pre nich pripravili
dobrí ľudia. Jedná sa o krabice od topánok vkusne zabalené do vianočného papiera, ktoré v sebe
ukrývajú rôzne pozornosti pre starkých. Aby ste mali aspoň nejakú predstavu o tom, aké menu sme
počas sviatkov pripravili pre Vašich blízkych, tak Vám ponúkame krátky náhľad do jedálnička.
Štedrý deň 24. december:
Raňajky: Maslový chlieb si šunkou a paradajkou, k tomu mlieko alebo čaj.
Desiata: Pečivo so syrovou nátierkou a kapiou.
Obed: Sviatočný prípitok - vínový čaj (z dôvodu užívania liekov je prípitok symbolický)
Šošovicová polievka s chlebom
Vyprážané rybie plátky s vianočným zemiakovým šalátom
Čokoládové rezy a vínový čaj, diabetici s umelým sladidlom
Olovrant: Ovocie
I.Večera: Obložené chlebíky so šunkou a zeleninovou prílohou, s pomarančovým džúsom
v umelohmotných fľaškách s umelým sladidlom.
II. Večera - diabetici: Ovocná detská DIA výživa
Prvý sviatok vianočný 25. december:
Raňajky: Sladké raňajky – vianočka s maslom a džemom. Mlieko alebo Granko.
Diabetici – chlieb s maslom a salámou. Mlieko alebo DIA - Granko.
Desiata: Ovocie
Obed: Zeleninová polievka s mušličkami
Kačacie pečené stehno s knedľou a kapustou, alebo so zemiakmi a kyslou uhorkou
Kakaové rezy a sirupová voda, diabetici s umelým sladidlom
Olovrant: DIA detská výživa
I. Večera: Chlieb so syrom, šunkou a paradajkou s čajom
II. Večera - diabetici: Chlieb s kuracím nárezom, s čajom a umelým sladidlom
Druhý sviatok vianočný 26. december:
Raňajky: Chlieb a pečivo s maslom a šunkou. Mlieko alebo DIA Granko.
Desiata: Kaiserka s maslom a dusenou šunkou
Obed: Kosťová zeleninová polievka
Bravčový vyprážaný rezeň s ryžou a kompótom - Dia bábovka
Olovrant: Ovocie
I. Večera: Chlieb s trojuholníkovým syrom, polosuchou salámou a paradajkou.
II. Večera - diabetici: Chlieb s maslom a džemom, vrátane čaju s umelým sladidlom.
Záverom nám dovoľte popriať Vám a Vašim rodinám požehnané a pokojné Vianoce so
želaním hlavne veľa zdravia a šťastia do Nového roku 2022.
S láskou
PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD.
riaditeľka a zamestnanci zariadenia

