Dragi svojci in prijatelji naših stanovalcev,
z velikim veseljem in olajšanjem vam sporočamo, da smo v našem domu v torek, 26. januarja,
zaprli t. i. rdečo cono, saj med stanovalci in zaposlenimi nimamo več okužb. Gre za trenutek, ki
smo ga nestrpno pričakovali, saj nam bo omogočil, da se življenje v našem domu postopoma,
korak za korakom, normalizira in vrne v bolj mirne in prijetne čase.
V našem domu smo dolgo, vse do lanskega 23. oktobra, uspešno preprečevali vdor virusa, po
zabeleženih prvih okužbah pa je sledilo izjemno zahtevno obdobje za vse – za naše stanovalce
in njihove bližnje ter zaposlene. Vsem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem za vso podporo,
razumevanje in pomoč. Posebej se zahvaljujem zaposlenim, ki so v skrbi za zdravje in počutje
stanovalk in stanovalcev pokazali veliko požrtvovalnost, odgovornost in strokovnost ter
potrebe naših stanovalcev postavljali pred svoje in svojih bližnjih. Iskrena hvala županu mag.
Marku Diaciju, Zdravstvenemu domu Šentjur, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjur,
Rdečemu križu Šentjur, Civilni zaščiti Šentjur, Osnovni šoli Frana Malgaja Šentjur in vsem
prostovoljcem ter organizacijam, ki ste hodili z nami po tej negotovi poti. Nekaj utrinkov smo
skušali objavljati na našem socialnem omrežju, ogromno pa je bilo tudi drugih dejanj, besed,
sporočil, da smo vedeli, da nismo sami. Iskrena hvala vsem.
In kaj prinaša prihodnost? Vsi si iskreno želimo, da se tako zahtevne razmere nikoli več ne
ponovijo. Upanje, da bo temu res tako, nam krepijo podatki, da je že kar 93 odstotkov naših
stanovalcev pridobilo določeno raven zaščite pred okužbo bodisi s cepljenjem bodisi, da so
bolezen uspešno preboleli. Prav tako je takšnih že 67 odstotkov zaposlenih. Kar nekaj
stanovalcev in zaposlenih je bilo že cepljenih tudi z drugim odmerkom cepiva, drugi, ki so prav
tako izrazili željo, pa bodo sledili v prihodnjih dneh.
Življenje v domu postopoma vračamo v bolj običajne tirnice s ponovnim vzpostavljanjem
nekaterih dejavnosti, kot je izvajanje fizioterapije in delovne terapije v gospodinjskih
skupnostih. Prav tako bomo ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov izvajali storitve
medicinske pedikure in frizerske storitve.
Že nekaj časa omogočamo tudi obiske, vas pa pri tem prosimo, da jih, če je to le mogoče,
napoveste vnaprej. Pred obiskom je treba izpolniti epidemiološki obrazec in si razkužiti roke,
med njim pa vseskozi vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo in uporabljati masko. Zaradi
zmožnosti zagotavljanja ustrezne varnostne razdalje svetujemo, da na obisk pride le ena ali
največ dve zdravi osebi, ki v zadnjih štirinajstih dneh niso bile v stiku z obolelimi.
Zaradi še naprej zaostrenih epidemioloških razmer v okolici in celotni državi svojim
stanovalcem odsvetujemo odhode domov ali izhode v okolico doma, če ti niso zares nujni. Ob
tem vas prosimo, da upoštevate vaše epidemiološko okolje, ter da imajo najvišjo raven zaščite
stanovalci, ki so okužbo že preboleli in so prejeli tudi oba odmerka cepiva, ter da je od zadnjega
odmerka minilo vsaj štirinajst dni.
Čeprav smo si vsi globoko oddahnili, se zavedamo, da smo še vedno sredi epidemije, ki od nas
zahteva kar največjo skrb in pozornost. Še naprej delamo vse, kar je v naši moči, da preprečimo
širjenje virusa. V ta namen še naprej izvajamo tudi redna tedenska testiranja vseh zaposlenih,

stanovalce pa smo ponovno poučili o pravilni uporabi osebne varovalne opreme in o higieni
rok.
Verjamem, da smo zaradi epidemije, ki je naša življenja marsikje postavila na glavo, vsi zelo
utrujeni, upam pa, da bo tokratno naše obvestilo prineslo vsaj malo prepotrebnega optimizma
in upanja, da se virus, če sodelujemo in si vzajemno pomagamo, da premagati. Trdno
verjamem, da nas v letošnjem letu čaka še mnogo takšnih pozitivnih zgodb.

Ostanite zdravi.
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