
Ajdovščina, 26.1.2020 

Spoštovani! 

Z veseljem vam sporočamo, da so se razmere v našem Domu že precej umirile in da 

se življenje počasi vrača v stare tire. Trenutno imamo v domu še 35 stanovalcev z 

okužbo.  Pričakujemo, da se bo še danes po zaključenem pregledu stanovalcev s 

strani domske zdravnice, to število precej znižalo. Število okužb se znižuje tudi pri 

zaposlenih. Trenutno jih je  zaradi okužbe odsotnih  8. 

Želja nas vseh je, da vam spoštovani svojci  čim prej omogočimo tudi osebno 

srečanje z vašimi najdražjimi. Stekle so že aktivnosti za ponovno izpeljavo obiskov . 

Z njimi bomo pričeli v ponedeljek 01.02.2021. Obiski bodo potekali izključno v za 

to pripravljenem prostoru znotraj Doma starejših občanov Ajdovščina. Obiski 

bodo mogoči na delovne dni od ponedeljka do petka med 9:00 in 11:00 ter med 

14:00 in 17:00. Obiskovalec bo imel možnost 20 minutnega obiska, zato 

prosimo, da na obisk prihajate točno. Ob vstopu v Dom je še vedno obvezna 

uporaba maske. Za ostala zaščitna sredstva bomo poskrbeli mi. Svoje želje 

glede termina obiska lahko sporočate vsak delavnik od ponedeljka do petka 

med 12:00 in 13:00 na telefonsko številko 05 36 59 830 ali na elektronski naslov  

domajdovscina@gmail.com. Z naše strani boste nato prejeli informacijo glede 

termina obiska.   

Ob najavi obiska morate navesti ime, priimek in telefonsko številko obiskovalca ter 

ime in priimek stanovalca, ki ga želite obiskati. Obiski so omejeni na enega zdravega 

odraslega obiskovalca na stanovalca na teden. Prosimo, da na obisk prihajate le če 

ste res zdravi (v zadnjih 14 dneh niste imeli povišane temperature nad 37,5°C, niste 

bili prehlajeni, niste kašljali, niste imeli bolečine v grlu in žrelu, niste težko dihali, niste 

imeli bolečin v mišicah, niste imeli prebavnih težav, niste bili pozitivni na bris COVID-

19, niste bili v stiku z osebo, ki je bila pozitivna na bris COVID19 in nimate odrejene 

karantene).  

Še vedno se lahko naročite tudi na video klice, ki potekajo preko 

komunikacijskih naprav (telefoni, video, Skype, Viber, WhatsApp…). Naročite 

se lahko preko elektronskega naslova domajdovscina@gmail.com ali 

telefonske številke 05 36 59 830.  

Telefonske informacije o splošnem stanju stanovalca kakor tudi informacije o 
zdravstvenem stanju stanovalca se še naprej posredujejo po že ustaljenem sistemu.  
Tako kot do sedaj so še naprej možni obiski na podlagi predhodne pridobitve 
soglasja zdravnika.  
 
O morebitni spremembi zdravstvenega stanja stanovalcev bomo svojce takoj 
obvestili. 
 
Iskreno se zahvaljujemo vsem svojcem za razumevanje in strpnost. Ostanite zdravi. 
 
S spoštovanjem,  
 

Tanja Stibilj Slemič 
direktorica 
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