
 
Ajdovščina, 02.06.2020  
 
Spoštovani!  
 
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za zdravje dobili nova priporočila za 
izvajanje ukrepov za preprečevanje prenosa SARS-CoV-19 (COVID-19) (dopis z dne 
1.6.2020 št.181-70/2020/629). Na podlagi priporočil smo v Domu starejših Ajdovščina 
sprejeli NOV protokol obiskov:  
Za obisk se je potrebno vnaprej dogovoriti. Obiski so možni od ponedeljka do 
petka med 9:00 in 11:00 ter med 14:00 in 17:00. Svoje želje glede termina obiska 
lahko sporočate vsak delavnik od ponedeljka do petka med 12:00 in 13:00  na 
telefonsko številko 05 36 59 831 ali na elektronski naslov 
domajdovscina@gmail.com. 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 obiskovalca na stanovalca na dan. 
Odsvetovani so obiski otrok in mladostnikov. Obiskovalec mora neposredno pred 
obiskom podati izjavo glede svojega zdravstvenega stanja. Zaposleni Doma 
starejših občanov Ajdovščina obiskovalcu izmeri telesno. Obiskovalec točnost 
podatkov potrdi s svojim podpisom.  
Obiskovalec mora imeti ob prihodu v Dom starejših občanov Ajdovščina nameščeno 
zaščitno masko. Ob vstopu in med obiskom je omogočeno razkuževanje rok. Fizični 
kontakt je omejen na dotik rok, pri čemer si mora obiskovalec pred dotikom razkuži 
roke, po dotiku pa si morata stanovalec in obiskovalec razkužiti roke. Obiski, v 
notranjih prostorih so dovoljeni le v prostoru, ki ga pokaže zaposleni Doma starejših 
občanov Ajdovščina in so omejijo na največ 30 minut. V kolikor bi obiskovalec in 
stanovalec odšla izven doma za dlje časa morata napovedati termin vrnitve.   
Obiski v sobah so dovoljeni le izjemoma na podlagi dovoljenja zdravnika.  
   
Zavedamo se, da se s sproščanjem ukrepov povečuje možnost vnosa virusa v dom, 
zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI striktno upoštevate vse dane ukrepe in na 
obisk prihajate le, če ste zdravi. V primeru širjenja virusa SARS-CoV-2 v okolju ali 
vnosa virusa v Dom starejših občanov Ajdovščina bomo morali neposredne stike s 
stanovalci ponovno omejiti oziroma ukiniti.  
 
Verjamemo, da nam bo zaradi visoke samo odgovornosti  in zavedanja, da je zdravje 
naših stanovalcev na prvem mestu, uspelo nemoteno izvajati obiske po predpisanem 
protokolu.  
 
Ostanimo zdravi!  
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