
Ajdovščina 2.11.2021 

Spoštovani ! 

Glede na izredno slabšanje epidemiološke slike v državi in bližnji okolici ter hitrega 

naraščanja okužb v širšem in lokalnem okolju vam sporočamo, da z dnem 3.11.2021 

veljajo spremenjene ure obiskov v DSO Ajdovščina.  

Obiski potekajo vsak dan:  

- v dopoldanskem času med 9:00 in 11:00 ter  

- v popoldanskem času med 14:00 in 17:00.  

Še vedno veljajo osnovni ukrepi:  

- Za obisk je še vedno potrebno izpolnjevati pogoj PCT in predložiti dokazilo 

na recepciji.  

- Obiskovalci morajo ves čas obiska nositi zaščitno masko, si temeljito 

razkužiti roke ter na recepciji izpolniti posebno izjavo.  

- Vsak prihod obiskovalcev (tudi, če obisk poteka samo na zunanjih površinah) 

se mora obvezno evidentirati na recepciji doma.  

- Na obisk lahko prideta dve zdravi osebi in le ožji družinski člani. 
- Ob obisku se zadržujte le pri svojem svojcu in se ne zadržujte po 

hodnikih ter družite z ostalimi stanovalci. V kolikor je le možno, naj se obisk 

izvede zunaj. V primeru slabega vremena pa v pritličju doma ali v sobi 

stanovalca (v vsakem primeru ločeno od ostalih stanovalcev in svojcev), v 

več posteljnih sobah pa obiski ne smejo potekati sočasno.  

Če želite stanovalca, ki za vstajanje in posedanje potrebuje pomoč 

osebja,  odpeljati na sprehod,  je potrebna predhodna najava en dan 

prej, na številko 05 36 59 830 ali 031 718 519 vsak delovnik od 12:30 do 

14:00 ure ali na elektronski naslov domajdovscina@gmail.com.  

Za vsak odhod stanovalca izven doma se je potrebno predhodno dogovoriti s 

socialno službo. Glede na trenutno hitro naraščanje okužb v našem 

lokalnem okolju odhode izven doma odsvetujemo. V času izhoda 

stanovalca, so svojci dolžni poskrbeti za dosledno upoštevanje vseh 

preventivnih ukrepov (omejitev stikov na manjše število ljudi, primerna 

razdalja, uporaba zaščitne maske, zračenje prostorov…).  

Prosimo vas, da na obisk pridete le zdravi in dosledno upoštevate vse 
sprejete ukrepe in priporočila.  

Samo s skupnimi močmi bomo pripomogli k čim večji zaščiti naših 
stanovalcev in preprečili nadaljnje širjenje virusa. 

Hvala vsem za razumevanje in potrpežljivost! 

DSO Ajdovščina 


