
Ajdovščina, 22.72020 
 
Spoštovani. 
 
Z dnem 27.7.2020 Dom starejših občanov Ajdovščina ponovno omogoča vnaprej 
dogovorjene obiske na prostem v paviljonu pred Domom starejših občanov 
Ajdovščina. Ob morebitnem pojavu okužbe smo Dom starejših občanov Ajdovščina 
dolžni epidemiologom predložiti vse stike stanovalcev, zato nenapovedani obiski 
brez kontrole niso dovoljeni. 
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 odraslega obiskovalca na stanovalca na 
dan.  
Obiski potekajo na način, da se obiskovalec ob točno dogovorjeni uri zglasi pri 
glavnem vhodu  Doma starejših občanov Ajdovščina, kjer poda izjavo glede 
svojega zdravstvenega stanja. Zaposleni Doma starejših občanov Ajdovščina 
obiskovalcu  izmeri telesno temperaturo. V kolikor je telesna temperatura obiskovalca 
povišana, obisk ni dovoljen. Obiskovalec točnost podatkov potrdi s svojim podpisom. 
Obiskovalec mora imeti ob prihodu v Dom starejših občanov Ajdovščina nameščeno 
zaščitno masko. Če obiskovalec ne prenaša obrazne maske ali jo odklanja, se mu 
zavrne vstop v Dom starejših občanov Ajdovščina. 
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 izjemoma na podlagi predhodne odobritve in le v prostoru, ki ga pokaže 
zaposleni Doma starejših občanov Ajdovščina. 
 
S sproščanjem ukrepov se povečuje možnost vnosa virusa v Dom starejših občanov 
Ajdovščina, 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 ukiniti.  
 
Za komunikacijo stanovalcev z bližnjimi družinskimi člani še vedno v čim večji meri 
svetujemo komunikacijo preko komunikacijskih naprav (telefoni, video, Skype, Viber, 
WhatsApp…). Naročite se lahko preko elektronskega naslova 
domajdovscina@gmail.com ali telefonske številke 05 36 59 831. 
 
Zgoraj zapisana navodila so zapisana na podlagi priporočil epidemiologov 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
 
Verjamemo, da nam bo ob upoštevanju navodil, uspelo nemoteno izvajati obiske po 
predpisanem protokolu in ohraniti zdravje naših stanovalcev.  
 
Ostanimo zdravi!                                                       

Dom starejših občanov Ajdovščina 
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