SENIORZE,

sprawdź, jak możesz
o siebie zadbać.

UWAŻAJ NA SIEBIE
SENIORZE,
ze względu na wiek, stan zdrowia i inne okoliczności,
które powodują obniżenie odporności należysz do grupy
osób szczególnie narażonych na zakażenie.

ZOSTAŃ W DOMU.
Nie lekceważ zagrożenia.
Twoje zdrowie jest najważniejsze!
Nie wstydź się poprosić kogoś z rodziny
bądź sąsiadów o pomoc w zrobieniu
najpotrzebniejszych zakupów/ wykupieniu
leków/ wyprowadzeniu psa.

Jeśli jesteś samotny,
nie masz się do kogo zwrócić
o pomoc, ZADZWOŃ:

+22 505 11 11

1

Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy
społecznej w Twoim mieście.
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Pracownik ośrodka skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie
szczegóły. Poda też imię wolontariusza, który dostarczy
produkty lub leki, o które poprosiłeś.
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Dopiero po otrzymaniu zakupów przekaż pieniądze
wolontariuszowi!

Więcej praktycznych porad szukaj na www.zdrowie.kghm.com/kghm-seniorom/

BĄDŹ BEZPIECZNY
Ta niecodzienna sytuacja, w jakiej się znaleźlismy
może zostać wykorzystana przez oszustów!
Nie odpowiadaj na SMS-y z banku o zajęciu
czy przekazaniu Twoich środków do NBP.
Nie odpowiadaj na SMS-y o obowiązkowych szczepieniach
obywateli RP.
Nie ufaj w telefony od wnuczka/znajomego/policjanta
z jakąkolwiek prośbą o przekazanie pieniędzy.
Nie wierz w żadną wygraną, do której odbioru musisz
przekazać jakiekolwiek środki.
Pracownicy administracji, hydraulicy, pracownicy socjalni,
dostawcy prądu czy innych usług nigdy nie przychodzą
bez wcześniejszego umówienia.

Bądź
ostrożny

!

POD ŻADNYM POZOREM
NIE PRZEKAZUJ PIENIĘDZY
OSOBOM, KTÓRYCH NIE ZNASZ!
PAMIĘTAJ, że dziś mogą
pojawić się również różne inne
próby wyłudzenia.

BĄDŹ OSTROŻNY!
ZACHOWAJ SPOKÓJ!
Każdą próbę wyłudzenia
ZGŁOŚ do dzielnicowego.
Numer do niego znajdziesz
na swojej klatce schodowej.

PLANUJ
ZAPLANUJ SWÓJ DZIEŃ:

ZACHOWAJ SPOKÓJ
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania
nowego zagrożenia.
Strach jest automatyczną reakcją na realne niebezpieczeństwo.

Wyznacz stałe pory na posiłki, porządki,
rozrywkę i odpoczynek.

Natomiast lęk jest długotrwałym, złożonym stanem
emocjonalnym, który pozostawia ślad w naszych organizmach.
Może powodować wysokie ciśnienie, zmniejsza odporność,
zaburza sen oraz trawienie.

Kładź się i wstawaj o stałych porach.

Wietrz mieszkanie zawsze w południe lub
wówczas, kiedy w Twoje okna świeci słońce.

ZAPLANUJ SWÓJ TYDZIEŃ:
Zaplanuj posiłki tak, aby wolontariusz
dostarczając Ci zakupy mógł je przygotować
na cały ten czas. Dzięki temu nie będziesz
marnował jedzenia.
Umów się z rodziną / koleżanką na telefon
o stałej porze.
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KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWIRUSIE,
ALE PRZEDE WSZYSTKIM:

nie zapominaj
o ulubionym serialu

przeczytaj
książkę

szydełkuj

wykonaj telefon
do znajomego

napisz list
do wnuczka

posegreguj
swoje przepisy

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE

#1
KRZYŻÓWKA

#2
KRZYŻÓWKA

POZIOMO
POZIOMO
7. Ma kształt wydrążonego walca; 8. Końcówka utworu literackiego;
9. W łazience lub w laboratorium; 10. Starożytne miasto w Algierii;
12. Rzadki minerał z grupy siarczków; 13. Mikroelement budujący odporność organizmu; 14. Gra karciana dla 3 osób; 15. Gra nią
nagrodzony w Miedziowych Rywalizacjach Kasper Kulpa; 16. W Polsce
to województwo; 18. Czysty nazywany jest kryształem górskim;
21. Imię trenera Piechniczka; 22. Na czasie; 23. Jego wokalistą był Marek
Piekarczyk.
PIONOWO
1. Potocznie: wielka ilość czegoś; 2. Minerał z grupy arsenianów;
3. Obciąża domowy budżet; 4. Nauka o skorupie ziemskiej; 5. Kumpel
w slangu miejskim; 6. Sierpol lub Rudna; 11. Jego kryształy korodują beton; 12. Synonim do podobne lub zbliżone; 13. Kolor kojarzony
z miłością; 17. Ten talent show był hitem Polsatu; 19. Czołg Czterech
Pancernych; 20. Terrorystyczna organizacja Basków.
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1. Karta z sercem; 3. Inna nazwa dla protein; 8. Amerykański zespół
heavymetalowy; 10. Belka umieszczona na dnie kadłuba statku
zapewniająca stabilność; 11. Uwiera w bucie; 12. Gra, w której wykładasz karty na stół, mając 51 punktów; 13. Miejsce regeneracji ciała
i umysłu; 14. Na niej zawody w zapasach lub judo; 15. Sposób ułożenia włosów w kształt kuli; 19. Pierwiastek chemiczny, lantanowiec;
21. Wypływa na Białorusi, a kończy jako prawy dopływ Wisły; 23. Jedna
z wersji genu; 24. Slangowa nazwa mięśnia dwugłowego ramienia;
25. Miasto w Czechach znane ze sportów zimowych; 26. Spór, konflikt;
27. Półszlachetny minerał, odmiana chalcedonu.
PIONOWO
2. Odpoczynek; 3. Rzeka na Kaszubach, lewostronny dopływ Słupi;
4. Stolica Turcji; 5. Dekoracyjna tkanina do zawieszenia na ścianie;
6. Były żołnierz GROM-u; 7. U Brzechwy miał bardzo ostre kły;
9. Wyginął pod koniec ostatniej epoki lodowcowej; 16. Pionowa
podpora konstrukcji budowlanej; 17. Najwyższy szczyt Gór Orlickich,
niedaleko Zieleńca; 18. Waluta w Zambii; 19. Miasto w woj. warmińsko-mazurskim; 20. Filmowe nazwisko Rocky’ego; 22. Złota od życzeń.

DBAJ O SIEBIE
PRAWIDŁOWY WDECH odbywa się przez nos.
WYDECH jest spokojny przez usta, równy bądź
dłuższy wdechowi.

ĆWICZ ODDECH

!

Jeśli masz wadę serca, ostre schorzenie płuc, narządów
jamy brzusznej lub inne dolegliwości zachowaj ostrożność
w wykonywaniu ćwiczeń oddechowych.

Zanim zaczniesz ćwiczyć zapewnij
dostęp do świeżego powietrza
- stań przy otwartym oknie, bądź
porządnie przewietrz pomieszczenie.
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Stań, wyprostuj się,
weź głęboki oddech,
wstrzymaj go na kilka
sekund, a następnie
powoli wypuszczaj
powietrze.

Weź głęboki oddech,
zatrzymaj powietrze,
weź następny oddech
i zatrzymaj go
i jeszcze jeden, zanim
powoli wypuścisz
powietrze.

Więcej praktycznych porad szukaj na www.zdrowie.kghm.com/kghm-seniorom/
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Weź głęboki oddech,
a następnie powoli
wypuszczaj powietrze jak
najdłużej jest to możliwe.

Leżąc na plecach, ręce
wzdłuż tułowia, wykonaj
wdech z jednoczesnym
przeniesieniem rąk
za głowę, wydech
z przeniesieniem rąk
do poprzedniej pozycji.

Siedząc na krześle,
ręce opuszczone.
Wykonaj wdech – wydech
z podciągnięciem kolana
do klatki piersiowej,
powrót do pozycji
wyjściowej.

Cykl porad opracowała Sylwia Majcher. Dziennikarka,
autorka poradnika „Wykorzystuje, nie marnuje. 52 Wyzwania Zero Waste” i bestsellerowej książki „Gotuję,
nie marnuję. Prowadzi warsztaty, szkolenia poświęcone
ekologii, niemarnowaniu i obiegowi zamkniętemu.

PORADY
Każdy może przedłużyć termin ważności produktów
spożywczych. Zacznij od porządków w lodówce.
Znaczenie ma odpowiednie ułożenie produktów. Na półkach są
różne temperatury inaczej tolerowane przez konkretne składniki.

O ŻYWNOŚCI

Na samej górze najlepiej jest
ciastom, konfiturom, gotowym
obiadom. To najcieplejsze
miejsce w lodówce.
MLEKO

Środkowa półka jest idealna
dla nabiału. Mleko, jogurty, białe
sery lubią niższe temperatury.

Marchewki, rzodkiewki
czy pietruszka będą dłużej
chrupiące i nie zmarszczą
się szybko, gdy umyte
zostaną włożone do słoika
z zimną wodą. Wodę trzeba
wymieniać co 2-3 dni.

Przedostatnia to właściwa
przestrzeń dla wędlin i mięsa.
Tutaj też dobrze będzie rybom
i owocom morza oraz drobnym
owocom – malinom, borówkom,
truskawkom.
Szuflada jest dla większych
owoców i korzeniowych warzyw.
W niej niech na wykorzystanie
poczeka sałata, kapusta, seler
naciowy. Owoce i warzywa
najlepiej przechowywać oddzielnie.
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Boczne półki są dobre
do przechowywania
żółtych i pleśniowych
serów, jajek, masła
i soków.

Owoców i warzyw nie należy
myć przed włożeniem
do lodówki. Zbierające się
w nich krople wody przyśpieszą
pojawienie się pleśni. Płukane
powinny być dopiero przed
zjedzeniem.

PORADY
PIECZYWO
Pieczywo to w Polsce najczęściej
wyrzucany produkt.
Trafia do kosza, gdy traci swoją
świeżość. Są zabiegi, które pozwolą
ograniczyć te straty.
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Pieczywo nie lubi być przechowywane w folii, zbyt szybko
robi się w niej wilgotno i chleb czy bułki tracą chrupkość.
Najlepiej umieścić pieczywo w lnianym albo bawełnianym
woreczku. Naturalny materiał zapewnia prawidłową cyrkulację.
Chleb i bułki z każdej mąki nadają się do mrożenia,
chociaż najlepiej niskie temperatury znoszą wypieki na
zakwasie. Drożdżowe mogą się nieco kruszyć. Wygodnie jest
do zamrażalnika wkładać małe porcje pieczywa i wyjmować
ilość dopasowaną do potrzeb. Chleb może spędzić
w zamrażarce 3 miesiące.

RYŻ, MĄKA I KASZA W SŁOIKU
Sypkie składniki nie lubią wilgoci, ścisku w plastiku i gorąca.
Dlatego najlepiej od razu po powrocie z zakupów, mąkę, ryż
czy kaszę przesypać do słoików. Koniecznie muszą być umyte
i wysuszone. Słoik z zawartością trzeba dobrze zakręcić i schować
w chłodnym, suchym miejscu. Z dala od kuchenki czy piekarnika.
Taki zabieg ma jeszcze jedną zaletę. Po otwarciu szafki ze słoikami
od razu widać, ile danego produktu jest do wykorzystania.
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WSPARCIE
ODPORNOŚCI
Jesienią nasze organizmy potrzebują wsparcia.
Naturalnych witamin warto szukać w jedzeniu.
Dobrze dobrane składniki gwarantują solidne wzmocnienie i ułatwią przetrwanie wymagającego czasu.
Do codziennego jadłospisu trzeba włączyć żurawinę, suszoną
lub mrożoną porzeczkę czerwoną i czarną, bo to witaminowe
bomby, działające przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybicznie.
Fantastyczna jest także aronia, której sok ułatwia walkę
z infekcjami i buduje odporność.
Bardziej doceniona powinna być kasza gryczana, która
rewelacyjnie odnajduje się także w deserach.
Nie może zabraknąć także kaszy jaglanej, która jest
lekkostrawna i usuwa nadmiar śluzu z organizmu. Pomaga
uporać się z katarem i infekcjami gardła. Skutecznie także
rozgrzewa. Doprawiona cynamonem, imbirem czy kurkumą
będzie potężną bombą witaminową.
Sałatka czy zupa ze szpinaku, koktajl z dużą dawką zielonej
pietruszki zapewnią natomiast dostawę żelaza, potasu, fosforu czy
cynku, które wzmacniają i obniżają poziom cukru oraz cholesterolu.
Na poprawę kondycji świetnie wpływają też pokrzywa,
rumianek, szałwia czy mięta. Można z nich parzyć napary,
które mają właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne.

PORADY
KISZONKI

MIROSŁAW KOZA Z RUSZOWA

To naturalne probiotyki. Zawarty w nich kwas mlekowy buduje
naszą odporność. Są pełne witamin – C, K, żelaza, cynku, których
zmęczony jesienią i wychłodzony zimą organizm potrzebuje
bardziej niż suplementów z apteki. Ułatwiają trawienie, działają
kojąco na jelita. Kisić można zarówno warzywa, jak i owoce.
Cytryny z miodem i tymiankiem są idealne do doprawiania
herbaty albo zalewania ciepłą wodą i popijania przy bólu gardła.
Przeciwzapalne właściwości ma też kiszony czosnek.
Dobrze jest pić każdego dnia zakwas z buraków. Stawia na nogi
lepiej niż kawa, normuje poziom cukru we krwi, jest bogatym źródłem
żelaza, witamin C, A, E, B6, K, kwasu foliowego, potasu, magnezu i fosforu.

PRZEPIS NA ZAKWAS Z BURAKÓW (na 3 litrowy słoik)
2 kg buraków
2 główki czosnku
2 łyżki soli
10 liści laurowych
10 ziaren ziela
angielskiego

CO MI DAJE SIŁĘ

kilka gałązek świeżego
tymianku
ciepła, ale nie gorąca
przegotowana woda
kromka chleba razowego
na zakwasie

Buraki umyć, obrać ze skórki i pokroić w cienkie plastry.
Wszystkie przełożyć do słoika. Ząbki czosnku obrać, dodać
do buraków, dorzucić tymianek, liście laurowe i ziele angielskie.
Sól rozpuścić w wodzie. Wodą zalać składniki w słoiku, wszystkie
muszą być przykryte. Na wierzch włożyć chleb i docisnąć.
Przykryć talerzykiem, zostawić na 5 - 7 dni w ciepłym miejscu.
Po tym czasie odcedzić zakwas. Pić najlepiej codziennie rano.
Z buraków można zrobić sałatkę. Wystarczy wymieszać je
z posiekanymi orzechami, jogurtem naturalnym i natką pietruszki.
Więcej praktycznych porad szukaj na www.zdrowie.kghm.com/kghm-seniorom/

Pan Mirosław wraz z małżonką Danutą,
właśnie przechodzą zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Ich stan jest stabilny,
jednak choroba daje się im we znaki.
Co pomaga Im przetrwać ten trudny
okres? Bardzo ważne są kontakty telefoniczne z osobami bliskimi, znajomymi
i przyjaciółmi, którzy w trudnych chwilach dostarczają nam żywność
i lekarstwa pod drzwi domu, w którym odbywamy kwarantannę.
Co daje nam siłę/nadzieję? Jestem Sołtysem Ruszowa, zatem
mam wiele planów, które w obecnym czasie musiały zostać
odłożone na później. Po zakończeniu pandemii planuję wznowienie
stacjonarnych kursów języka angielskiego, wznowienie działania
Domu Kultury i grupy teatralnej działającej przy Bibliotece
Publicznej w Ruszowie.

IRENA KASPRZAK Z RADWANIC
Co pomaga mi przetrwać okres
pandemii? Co daje mi siłę?
Nadzieja na lepsze jutro i to, że pandemia
się wreszcie skończy. Czekam, żeby
zobaczyć moje dzieci i wnuki. Czekam
aż przestaną mi parować okulary
od maseczki! Po pandemii chcę się
spotykać z moimi przyjaciółmi w Radwanickim Klubie Seniora.
Tam zawsze obchodzimy imieniny, urodziny organizujemy
warsztaty, kursy i wyjazdy. Co jeszcze daje mi siłę? Myśl, że znowu
będę korzystać z życia i rozdawać znajomym moje jabłka i gruszki.

KARTA ŻYCIA
WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI I POWIEŚ NA LODÓWCE.
DATA WYPEŁNIENIA:

IMIĘ I NAZWISKO:
PESEL:
GRUPA KRWI:
KONTAKT
DO NAJBLIŻSZYCH:
(telefon – stopień
pokrewieństwa – imię)
CHORUJĘ NA:

JESTEM
UCZULONY NA:

PRZYJMUJĘ LEKI:

INNE ISTOTNE
INFORMACJE:
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Jeśli źle się czujesz skontaktuj się telefonicznie ze swoim
lekarzem pierwszego kontaktu. ZACHOWAJ SPOKÓJ.

Więcej praktycznych porad szukaj na www.zdrowie.kghm.com/kghm-seniorom/

