Šentjur, 16. julij 2020

Spoštovani svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
V imenu vseh zaposlenih v Domu starejših Šentjur se vam zahvaljujem za dosedanje sodelovanje pri
izvajanju ukrepov zaščite pred širjenjem obolenj Covid-19. Zavedam se, da so ukrepi včasih zelo strogi in jih
je težko upoštevati, za nas pa tudi težko izvajati saj moramo upoštevati vse zakone, uredbe, pravilnike,
smernice in navodila, hkrati pa tudi mi razmišljamo s srcem in verjemite, dostikrat nam je zelo težko.
Skupaj pa smo vendarle zmogli učinkovit boj v prvem valu, s pomočjo velike potrpežljivosti in razumevanja
na strani vaših najdražjih ter s pomočjo vašega razumevanja in spodbud, ki jih ni bilo malo v času epidemije
in zdaj v novih negotovih časih. Iskrena vam hvala za to.
Sporočam vam, da smo v Domu zdravi in da se stanovalci dobro počutijo. Za stanovalke in stanovalce je
dobro poskrbljeno in aktivnosti znotraj doma potekajo nemoteno.
Na tem mestu seveda velika hvala in pohvala tudi za vse zaposlene, ki ves čas skupaj z vami nosijo veliko
breme odgovornosti in skrbi za ohranjanje zdravja, dobrega počutja in povezanosti.
Želeli bi vas seznaniti, da se zaradi spremenjene epidemiološke slike v Sloveniji in v njeni okolici, dnevno
spremljajo in temu prilagajajo preventivni ukrepi za zamejevanje prenosa okužbe s Covid-19 v splošni
populaciji in seveda na najranljivejšo skupino, starostnike. Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti opozarjajo, da vsaka novo okužena oseba v Sloveniji predstavlja potencialno nevarnost
za ranljivejše skupine ljudi, tako v domačem okolju, kot tistih, ki bivajo pri izvajalcih institucionalnega
varstva.
Obiskov v socialnovarstvenih zavodih z enotno usmeritvijo, ki bi veljala za celotno območje Republike
Slovenije predpis ministrstva ne prepoveduje. Vodstvo zavoda odločitve sprejema ob upoštevanju
epidemiološke slike v lokalnem okolju in glede na epidemiološko sliko okolja, iz katerega prihajajo
obiskovalci. V primeru poslabšanja epidemiološke slike se ukrepi oz. omejitve sprejemajo po posvetovanju
s pristojnim epidemiologom na podlagi smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Žal ugotavljamo, da se je v zadnjih dneh bistveno poslabšala tudi epidemiološka slika v Šentjurju in Celjski
regiji od koder prihaja večina stanovalcev in svojcev našega Doma, zato še vedno velja začasna prepoved
obiskov. Obiski bodo še naprej pod posebnimi protokoli omogočeni pri osebah, kjer je prišlo do bistvenega
poslabšanja zdravstvenega stanja. Na podlagi razvoja števila okužb v Sloveniji bomo sproti podajali nova
navodila.
O vseh spremembah vas bomo obveščali telefonsko in splošne informacije objavljali na spletni in Facebook
strani Doma starejših Šentjur. Prav tako smo vsak dan dosegljivi za vaša vprašanja na ustaljenih telefonskih
številkah in spodaj navedenih dodatnih številkah, kjer omogočamo videoklice:
• 051/217-990 Žarek, Klasje
• 051/218-016 Spodnji trg, Zarja
• 051/217-998 Stanovanjski del (Rožmarin, Livada, oskrbovana stanovanja)
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Dnevno bomo komunikacijo s stanovalci omogočali tudi preko video klicev, v tem primeru lahko pokličete
na telefonsko številko posamezne gospodinjske skupine, kjer se boste s svojci lahko tudi videli, prav tako je
možna komunikacija s stanovalci preko telefonskih klicev ali preko stekla pri recepciji Doma. Ob tem vas
vljudno prosimo za razumevanje, če zaradi procesa dela morebiti ne bomo uspeli takoj sprejeti klica.
Verjamemo, da nas razumete, da želimo stike enakovredno omogočiti vsem stanovalcem našega Doma.
Velika mera previdnosti je potrebna tudi pri prinašanju osebnih predmetov in priboljškov, ki naj bodo
kolikor je mogoče v originalni embalaži, da jih lahko razkužimo, prosimo tudi, da je sadje oprano. Prinašati
ni potrebno velikih količin, stanovalcem so dnevno na razpolago različni napitki, sadje in drugi priboljški.
Verjamem, da bomo z upoštevanjem vseh teh ukrepov in ukrepov, ki jih bomo še naprej izvajali v domu,
uspešni pri ohranjanju svojega zdravja in zdravja vaših najbližjih. V tem času smo se še dodatno spoznali,
navezali premnoge stike in spletli še trdnejše vezi. Iz vsega tega najbrž izhajamo vsi skupaj močnejši. A
skupaj, verjamem, z vašo pomočjo in razumevanjem, bomo zmogli.
Ostanimo zdravi.

mag. Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK
Direktorica
Doma starejših Šentjur
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