
 



 

 

53 Lucruri La Care să Fii Atent Când Alegi un Cămin De Bătrâni 

Checklist  

1. Locația. Căminul de bătrâni este într-o zona premium sau undeva la țară, la 

zeci de kilometri distanță de civilizație? 

2. Unde va merge oaspetele zi de zi? Are loc de mișcare indoor? Are loc de 

mișcare outdoor? 

3. Cât de multă verdeață are în jur? Cu cât mai mult verde, cu atât calitatea 

vieții va fi mai mare. 

4. În caz de urgență noaptea, la 2:00, cine intervine? Există un doctor NON-

STOP care să intervină în caz de urgență? 

5. Câți pacienți sunt în cameră? Sunt opțiuni? Unele cămine de bătrâni 

aglomerează 5-10-30 bătrâni în aceiași cameră, creând niște condiții 

groaznice. Trebuie să vă asigurați că sunt  

6. Are televizor în cameră? Sunt suficiente programe, inclusiv cele cu care s-a 

obișnuit? Poate să aiba posibilitatea să aleaga programul favorit? Dacă ar fi 

mulți rezidenți în aceiași cameră, atunci vor exista disensiuni frecvente 

apropo de programul urmărit 

7. Este televizorul cu diagonala suficient de mare, astfel încât să poată să vadă 

să citească? 

8. Cât de bine antifonate sunt camerele? Vârstnicii au probleme cu somnul, se 

pot trezi la cel mai mic zgomot. 

9. Cât de multe mașini/utilaje trec prin zonă? Ideal ar fi ca întreg ansamblu să 

fie relativ izolat, la mai bine de 100-200m distanță de artera principală de 

trafic. 

10. Orientarea camerei . Este spre sud? Spre nord? Are lumină suficientă? Are o 

vedere frumoasă? Sau are în față un zid de cărămidă deprimat? 

11. Cât de luminoasă este camera unde stă? 

12. Ce vopsea au folosit la zugraveală? Unele vopseluri conțin substanțe toxice, 

ce degajă formaldehide sau cetone.  

13. Cât de curată este bucătăria în care se pregătește hrana? Ce proceduri 

interne au? 

14. Ce proceduri au pentru a verifica că angajații se spală corect pe mâini? 



15. Ce proceduri pentru prevenția COVID-19 au implementat? Sunt 

monitorizați periodic de către DSP? 

16. Există o vizită medicală zilnică a rezidenților? 

17. La baie sunt manere-suport de care să se țină? Mulți vârstnici alunecă sau 

se împiedică. 

18. Cât de alunecoase sunt suprafețele? O căzătură la această vârstă este 

aproape sigur o rețetă pentru un os rupt 

19. La toaletă este tot ce este necesar? Hârtie igienică, săpun, etc.. Este foarte 

trist ca la multe aziluri rezidenții trebuie să vină cu ele de acasă. 

20. Cât de des se dezinfectează toaletele? 

21. În caz de urgență, cât de repede poate să ajungă salvarea? 

22. În caz de urgență, care este cel mai apropiat spital la care va fi dus 

pacientul? 

23. Protecție anti-incendiu? 

24. Au extinctoare pe fiecare etaj? 

25. Cât de repede pot fi evacuați pacienții 

26. Sunt detectoare de fum, CO, căldură? 

27. Cât de des fac exerciții de evacuare? 

28. În cât timp se evacuează toți pacienții, inclusiv cei care sunt 

netransportabili sau cu mobilitate redusă? 

29. Există desemnat loc de întâlnire în siguranță, în exteriorul clădirii? 

30. Protecție anti-cutremur? 

31. Clădirea este sigură? 

32. Sunt toate mobilele/obiectele prinse de pereți, astfel încât să nu se 

prăbușească pe pacienți? 

33. Ce șanse sunt să dea faliment acel Cămin de Bătrâni? Ca este greu de mutat 

pacienții și implică consum mare emoțional dacă acest lucru se întâmplă 

34. Există Wi-Fi cu viteză bună? 

35. Oaspeții sunt ajutați să navigheze pe internet dacă au nevoie de ajutor? 

36. Sunt activități extra-curiculare, care să îi țină ocupați? 

37. Au posibilitatea să primească vizite de la prieteni? 

38. Poate să facă diverse activități de grădinărit în aer liber? 

39. Au posibilitatea să intre pe Skype/Zoom/Whatsapp cu familia în orice 

moment al zilei? 

40. Cât de fericiți sunt rezidenții? 

41. În curte au cum să se așeze pe bancuțe, să respire aer curat? 



42. Ce pomi/copaci/vegetație sunt în zona? Brazii sunt ideali, plopul iarna 

genereaza puf-ul ce poate provoca alergii 

43. Există terenuri virane în apropiere unde poate exista plante alergenice? De 

exemplu ambrozie? 

44. Există piscine indoor? De preferință mai multe, cu apă caldă și protecții la 

intrare/ieșire? 

45. Există programe de Kineto-Terapie? De la o vârstă, oasele, mușcii și 

tendoanele au nevoie de ajutor zi de zi 

46. Există programe de masaj? 

47. Ce vechime/experiență are acel cămin de bătrâni? Dacă este pe piață de 

câteva luni, e posibil să nu aibă experiență, echipă, proceduri. 

48. Angajații sunt vaccinați împotriva COVID-19 sau gripă sezonieră? Altfel 

există riscul ca ei să aducă de acasă sau de pe mijloacele de transport în 

comun acești viruși 

49. Când este primit un rezident nou, este introdus imediat în comunitate sau 

este protejata comunitatea, printr-o serie de scanări/carantinări, pentru 

beneficiul tuturor? 

50. La ce interval rezidenții sunt verificați de către un cadru medical? 

51. Care este nivelul de familiaritate pe care îl au în azil acești rezidenți? Cât de 

”ca acasă” se simt? 

52. Poți alege tipul de cameră? Sau toate camerele au aceleași format, cu 

număr mare de paturi?  

53. Dacă un alt rezident face prea mare zgomot, precum sforăie noaptea, ce 

măsuri iau pentru a se asigura ca confortul se păstrează 

54. Căminul are zidurile izolate fonice? Sau se aude orice 

bicicletă/mașină/avion care trece prin zonă? 

55. Cât de întunecoasă este camera/căminul? Cu cât este mai întuneric, cu atât 

calitatea vieții rezidenților este mai scăzută. Ideal ar fi ca orientarea să fie 

spre Sud/Sud-Est, pentru a crește optimismul rezidenților. 

56. Viața religioasă a rezidenților cum se împlinește? 

57. Cine sunt acționarii? Sunt oameni avari, care sunt disperați după bani sau 

sunt oameni cum-se-cade, care se preocupă de starea de bine a 

rezidenților? 

 



Căminul de Bătrâni Altra Casa Felice vă satisface toate aceste cerințe, precum și 

multe altele. Vă așteptăm cu drag să ne contactați, astfel încât să vă demonstrăm 

că rezidenții noștrii sunt pe mâini bune! 

Date contact: 

office@altracasa.ro 

0752.274.277 

Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 29 Vilele A, B, C, D, Pipera, oras Voluntari 

www.altracasa.ro 
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