Šentjur, 24. julij 2020

Spoštovani svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
Letošnje leto nas nedvomno preizkuša in uči nove realnosti. V Domu starejših Šentjur se sproti
prilagajamo in sledimo usmeritvam resornih ministrstev ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje
in lokalni epidemiološki sliki ter temu primerno prilagajamo ukrepe preprečevanja širjenja okužbe.
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 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 ter se o tem posvetuje s pristojnim epidemiologom na podlagi smernic Nacionalnega
inštituta za javno zdravje. Posledično smo se odločili, da so od 27.7.2020 dalje vnovič možni
naročeni obiski stanovalcev.
Najave na obiske sprejemata socialni delavki po telefonu ali na elektronskem naslov v njunem
delovnem času. Kontaktni številki: 051/615-406 (Beti Prtenjak) od ponedeljka do petka v času od
9.00 - 11.00 in od 13:00 -15:00, email: socialna.sluzba1@dom-sentjur.si ter 031/465-856 (Ljubica
Gombač) od ponedeljka do petka v času od 9.00-11.00, email: socialna.sluzba@dom-sentjur.si. V
času od 27.7.2020 do 31.7.2020 je odsotna, zato se obrnite na ga. Beti Prtenjak.
Obiske bomo do preklica omogočali le na zunanjih površinah Doma. Ker v Domu v primeru slabega
vremena ne zmoremo zagotoviti dovolj varnih in intimnih prostorov za obiske, vas prosimo, da v
primeru slabega vremena vaš napovedan obisk preložite na dan, ko bo vreme omogočalo obisk
zunaj Doma. Obiski bodo še naprej pod posebnimi protokoli omogočeni pri osebah, kjer je prišlo
do bistvenega poslabšanja zdravstvenega stanja in paliativni oskrbi.
Ob vstopu v Dom boste svojci, tako kot doslej, pri receptorki podpisali izjavo, da ste bili v zadnjih
14. dneh zdravi, da ne prihajate iz rizičnih območij, da v tem obdobju niste bili v stiku z nobeno
osebo, ki je imela znake okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena in z nobeno osebo,
ki je v karanteni. Razkužili si boste roke in izmerili vam bomo telesno temperaturo (če bo višja od
37,0 stopinj C, vam vstopa v Dom žal ne bomo dovolili). Obiskovalci ste dolžni upoštevati splošna
navodila ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna
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razdalja …) in morate v času obiska in gibanja na območju Doma obvezno nositi zaščitno obrazno
masko. Prosimo vas, da s stanovalcem ne odhajate izven bližnje okolice Doma.
Prosimo vas, da dosledno upoštevate vse dane ukrepe, da na obisk prihajate le, če ste zdravi, niste
bili v stiku z okuženimi ali osebami v karanteni in da niste bili na rizičnem območju. Posledično to
pomeni, da od vseh pričakujemo odgovorno vedenje tudi takrat, ko niste na obisku.
Takšno ravnanje in obnašanje zahteva upoštevanje pravil in omejitev tudi za vse nas zaposlene.
Prosimo vas, da skupaj skrbimo za naše zdravje in tako ohranimo vsaj takšne stike, kot jih imamo
sedaj.
V imenu vseh zaposlenih v Domu starejših Šentjur se vam zahvaljujem za dosledno sodelovanje pri
izvajanju ukrepov zaščite pred širjenjem obolenj Covid-19 in vso podporo, ki smo je deležni. Vaša
spodbudna sporočila so nam zelo dragocena in nam dajejo dodatne moči za delo. Skupaj tvorimo
veliko družino, navadili smo se drug drugega in s skupnimi prizadevanji nam bo uspelo ohraniti
našo družino zdravo.
Ostanimo zdravi.

mag. Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK
Direktorica
Doma starejših Šentjur
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