
Spoštovani! 

Smo sredi prazničnih dni za katere si vsi želimo, da bi bili čim bolj umirjeni in zdravi. 

Mnogi med vami ste v zadnjih dveh tednih izkoristili možnost krajšega osebnega 

obiska vašega svojca in tako polepšali predpraznične dni. Skladno z predhodnimi 

obvestili bodo obiski potekali tudi v času med 28.12. in 31.12.2020. V novem letu z 

obiski nadaljujemo od  04.01.2020 dalje na že ustaljen način ( obvestilo 10.12.2020). 

Dom starejših občanov Ajdovščina je danes prejel prvih 80 odmerkov cepiva. Število 

cepiv nam je bilo dodeljeno na podlagi  predhodno izkazanega interesa s strani 

stanovalcev in zaposlenih, ki smo ga pristojnim službam posredovali že pred dnevi . 

V naše veliko zadovoljstvo se je v zadnjih dneh interes za cepljenje tako med 

stanovalci kot tudi zaposlenimi povečal zato danes prejeti odmerki cepiva niso 

zadostovali za cepljenje vseh, ki so / smo to želeli. Prejeto količino smo zato v celoti 

namenili stanovalcem.  Drugi odmerek cepiva bodo danes cepljeni stanovalci 

predvidoma prejeli 17.01.2021.Po zagotovilih pristojnih bomo preostala cepiva prejeli 

še pred koncem letošnjega leta. Prav tako bomo z veseljem  poskrbeli, da bodo do 

cepiva prišli tudi tisti stanovalci in zaposleni, ki se bodo za cepljenje odločili 

naknadno. Z današnjim dnem je bil narejen eden od mnogih , zagotovo pa eden od 

najpomembnejših korakov  na poti omejevanja širitve okužbe s COVID – 19.  Do 

danes smo bili v DSO uspešni v boju zoper okužbo zato je naša velika želja, da tako 

tudi ostane. 

Letošnje praznično vzdušje ni takšno kot smo ga bili običajno vajeni. Žal so odpadli 

mnogi decembrski dogodki, ki so jih za nas skozi vsa leta pripravljali posamezniki, 

društva, šole, vrtci,… Mnogi med njimi so se nas v teh dneh spomnili na drugačen 

način – poslali so nam voščilnice, skupaj z ajdovskimi gimnazijci smo na daljavo 

oblikovali praznično glasilo, otroci iz vrtca so nam na dvorišču zapeli in zaplesali, 

obdaroval nas je Karitas, Sensilab je za stanovalce in zaposlene doniral D vitamin,…  

Zaposleni so poskrbeli za praznično okrasitev  hiše in v torek za predpraznično 

svečano kosilo. Postavili smo jaslice.  

Ob tej priložnosti bi se vam v imenu vseh , ki v domu delamo in v imenu stanovalcev 

radi zahvalili za vso vašo podporo, ki ste nam jo izkazali s tem, da ste sprejete 

ukrepe sprejemali z razumevanjem, da ste bili pri njihovem spoštovanju v veliki meri 

zelo dosledni, da ste nam namenili mnogo spodbudnih in pohvalnih besed, ki so nam 

dale dodatno spodbudo pri našem delu.  

Trenutno so vsi stanovalci  zdravi ( kar se tiče okužbe)  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 in izvedbe 

obiskov.  

V imenu vseh nas – stanovalcev in zaposlenih vam voščimo lepe praznične dni, v 
novem letu pa zdravja in uspeha na vseh vaših poteh. 
 
Ostanimo povezani v iskanju skupnega dobrega! 
 
S spoštovanjem,  
 

Tanja Stibilj Slemič 
Direktorica 



 

 

 


