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Spoštovani! 

Stopamo v praznične dneve za katere vsi upamo, da bodo umirjeni in zdravi. 

Žal so letošnji velikonočni dnevi precej drugačni kot smo jih navajeni. Zagotovo 

bomo vsi, še posebej pa naši stanovalci  pogrešali skupna druženja, domače 

dobrote,…. Zaposleni se trudimo, da bi bili tudi vaši najdražji deležni nekaj 

prazničnega vzdušja. Osebje kuhinje bo poskrbelo za velikonočne dobrote – domač 

kruh, šunko, potico,… v okviru delovne terapije je poskrbljeno za praznično 

dekoracijo in barvanje pirhov, Karitas nam je za vse stanovalke in stanovalce 

posredovala voščilnice, ki so jim bile v preteklih dneh izročene, podarili so nam tudi 

nekaj kave, ki jo stanovalcem ponudimo na oddelkih, voščilo smo jim namenili tudi 

zaposleni. Vemo, da vse to ne more nadomestiti vašega stiska roke, lahko pa jim 

vsaj malce polepša praznične dni.  

Trenutno smo še vsi zdravi zato vas ponovno naprošamo in pozivamo vas 

spoštovani svojci in vsi, ki imate v našem domu prijatelje, znance, da vse sprejete 

ukrepe dosledno spoštujete in v teh prazničnih dneh ne poizkušate priti v 

neposredni  stik s stanovalci ali jim dostavljati česarkoli izven dogovorjenih 

pravil prinosa paketov.  

Obveščamo vas, da smo trenutno solidno preskrbljeni z osnovno osebno varovalno 
opremo, dnevno pa se vsi, ki v skrbi za pridobitev varovalne opreme sodelujemo( 
CZ, MZ, SSZS, DSO Ajdovščina, ZD Ajdovščina) trudimo da bi pridobili tudi ustrezne 
količine zaščitnih mask, plaščev in druge specializirane osebne varovalne opreme, ki 
jo je potrebno uporabljati v primeru obravnave suma na okužbo oziroma okužbe. 

Hvala vsem, in vsakemu posebej, ki s svojim delom, spoštovanjem ukrepov, 
pomočjo pri preskrbi varovalne opreme, razkužil,… pripomorete k varnejšemu 
življenju k varnejšemu Domu.  

Vabimo vas, da si ogledate tudi predhodna obvestila in ostale vsebine naše spletne 
strani. 

 
V imenu vseh nas – stanovalcev in zaposlenih vam voščim lepe velikonočne 
praznike. Ostanite doma, ostanite zdravi  saj je naša največja želja ta, da se čim prej 
spet osebno srečamo.  
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