
Розклад дня



07.00 — 08.00

Підйом. Усі лежачі та не транспортабельні постояльці роблять ранковий туалет. Працівники пансіонату 

допомагають зробити всі гігієнічні процедури.

08.00 — 09.00

Сонечко прокинулося, а разом з ним прокидаються і всі інші постояльці. Доброго всім ранку!

09.00 — 10.00

Кожен куточок пансіонату наповнюється смачним запахом свіжоприготовленої каші та випічки, а це 

означає, що настав час сніданку. Постояльці запрошуються до їдальні, а тим, хто за станом здоров'я не 

може залишити свою кімнату, працівники закладу приносять сніданок просто у ліжко. Смачного!

10.00 — 11.30

Час оздоровчих процедур. Після сніданку необхідно прийняти ліки і виконати всі вказівки лікарів.



11.30 — 13.00

Настав час відпочинку. Усі постояльці можуть спокійно займатися улюбленою справою. Хтось бере в руки 

кисті та фарби і починає малювати картини, хтось читає книги чи просто відпочиває за переглядом 

улюбленого фільму чи насолоджується природою у парку біля пансіонату.

13.00 — 14.00

Зголодніли? Напевно, так, а це означає, що потрібно підкріпитися. Настав час обіду.

14.00 — 15.00

У літньому віці дуже важливо розумно поєднувати активну діяльність та відпочинок. Саме тому необхідно 

дозволити своєму організму розслабитися та постаратися поспати. Настав час післяобіднього відпочинку, 

або, як називають його в дитячих садках, тихої години.

15.00 — 18.00

Вільний час. Кожен має право займатися тим, чим вважатиме за потрібне. Хтось спокійно ходить садом, 

дихає свіжим повітрям. Інші можуть продовжити малювання, вишивку чи читання книг. Можливо, когось 

відвідають близькі чи друзі.



16.30

Усі бажаючі можуть вирушити до їдальні, де для них приготований полудень.

18.00 — 19.00

Час вечеряти. Легка та смачна вечеря допоможе вам відновити витрачені за день сили.

19.00 — 20.30

Після вечері необхідно прийняти лікарські препарати та виконати всі рекомендації лікарів щодо 

відвідування спеціальних процедур.

20.30 — 21.00

Гаряче молоко з крапелькою меду та смачне домашнє печиво допоможуть відновити сили та сприяють 

міцному здоровому сну.

21.00 — 22.00

Час вечірнього туалету. Нетранспортабельним пацієнтам приходять на допомогу працівники пансіонату.

22.00 — 07.00

Всім на добраніч і приємних сновидінь! Саме час лягати спати і набирати нових сил. Завтра настане 

новий день, наповнений лише приємними емоціями.


