
Ajdovščina, 20.11.2020 

 

Spoštovani! 

Svojcem in vsem, ki imate svoje bližnje ali prijatelje v našem domu  sporočamo, da 
se stanovalci počutijo dobro. Osebje skrbno bdi nad njihovim zdravstvenim stanjem, 
saj si vsi skupaj želimo predvsem ostati zdravi - pri tem imamo v mislih zlasti 
odsotnost okužbe z korona virusom.  
 
Aktivnosti, ki potekajo v okviru Doma potekajo normalno, prekinjene so le aktivnosti, 
ki so vezane na zunanje izvajalce. 
Z namenom, da bi lahko stanovalcem omogočili čim kvalitetnejše preživljanje časa in 
jim s strani zaposlenih lahko nudili več možnosti za pogovor, klepet,… bodo z 
začetkom decembra izvedene dodatne zaposlitve na področju socialne oskrbe. 
Strošek dodatnih zaposlitev bo pokrit iz sredstev, ki jih je v ta namen namenila 
država.  
Žal epidemiološke razmere še vedno ne dovoljujejo splošne sprostitve obiskov, zato 

vas vabimo, da svoje najdražje »obiščete« preko video klica ali pa stike z njimi 

vzdržujete preko telefona. Svojce in prijatelje naših stanovalcev, ki bi želeli opraviti 

video klic prosimo, da pišite na elektronski naslov: dom.ajdovscina@gmail.com. 

Poslali vam bomo termin kdaj lahko pričakujete video klic. Video klici so možni preko 

Skype, Viber ali Whats App. Na aplikaciji Skype nas najdete pod imenom Dom 

Ajdovščina. V kolikor Skype še ne uporabljate, si ga lahko namestite preko naslednje 

povezave: https://www.skype.com/en/. V kolikor uporabljate pametni telefon pa si na 

pametni telefon preko trgovine Google Play lahko namestite aplikaciji Viber ali Whats 

App. Obe aplikaciji je možno namestiti tudi na računalnik. Več si lahko preberete na 

strani https://www.viber.com/en/download/ in https://www.whatsapp.com/. 

Morda bi kdo med vami želel svojemu bližnjemu poslati sporočilo, voščilo, dobro  
misel, fotografijo, risbico vnukov,..To lahko storite na info@dso-a.si s pripisom komu 
je pošta namenjena. Mi bomo poskrbeli, da bo prispela v prave roke.  
 

Prosimo, da se še naprej dosledno držite ukrepov in ur, ki so namenjene 

informacijam po telefonu  in sicer kličite med 13.30  in 15.00 uro na 031 691 588.  

Obveščanje svojcev  še naprej poteka tako kot vam je bilo sporočeno že v 
predhodnih obvestilih. Prav tako je ob spremenjenem zdravstvenem stanju po 
dogovoru z domskim zdravnikom možen obisk stanovalca. 
 
 
Hvala vsem, ki sprejete ukrepe spoštujete in nas podpirate.   
 
V imenu vseh zaposlenih in stanovalcev vam želim še naprej vse dobro,   

 

Tanja Stibilj Slemič 

Direktorica 

mailto:dom.ajdovscina@gmail.com
https://www.skype.com/en/
https://www.viber.com/en/download/
https://www.whatsapp.com/
mailto:info@dso-a.si

