
 
Ajdovščina, 07.07.2020  
 
Spoštovani!  
 
 
Z dnem 4.7.2020 smo za obiskovalce zaprli Dom starejših občanov Ajdovščina. Za 
prekinitev obiskov smo se odločili zaradi širjenja okužb s COVID-19 v neposredni 
okolici in slabšanja epidemiološke slike. Povabimo vas, da se ponovno naročate za 
vzpostavljanje stikov s svojci preko video klicev. Video klice lahko omogočimo preko 
aplikacij Skype, WhatsApp in Viber. Stanovalci, ki nimajo svojih mobilnih telefonov pa 
lahko pokličejo svoje bližnje tudi preko telefona socialne službe ali recepcije Doma 
starejših občanov Ajdovščina. Za video klic se lahko naročite preko elektronskega 
naslova domajdovscina@gmail.com ali telefonske številke 05 36 59 831. 
 
Izjeme glede dovoljenih obiskov določi domski zdravnik. Informacije o splošnem 
zdravstvenem stanju stanovalca svojci lahko dobite preko telefonske številke  
031 691 588 vsak delovni dan med 13:30 in 15:00. 
  
V kolikor bi želeli stanovalcem prinesti oblačila, cigarete, baterije za slušne aparate, 
pripomočke za osebno higieno, tovarniško pakirano hrano, ki ni hitro pokvarljiva in ne 
potrebuje hranjenja pri določenih temperaturah (piškoti, bomboni…), jih lahko 
prinesete v zato pripravljen prostor (zaboj pri vhodu v Dom starejših občanov 
Ajdovščina) med 8:00 in 9:00 od ponedeljka do petka. Prinesene stvari prosim 
zapakirajte v vrečko in nanjo napišite ime in priimek stanovalca, za katerega je paket 
pripravljen. 
 
Stanovalci lahko sadje in žetone za kavo naročijo na recepciji Doma starejših 
občanov Ajdovščina.  
 
Stanovalci, ki bi želeli v času prepovedi obiskov v Domu starejših občanov 
Ajdovščina oditi k svojcem to lahko storijo, vendar morajo pred vrnitvijo v Dom 
starejših občanov Ajdovščina opraviti testiranje na COVID-19. Ob prihodu stanovalca 
v Dom starejših občanov Ajdovščina, test ne sme biti starejši od 36 ur. Informacije o 
možnostih testiranja lahko dobite v Zdravstvenem domu Ajdovščina. 
 
Zgoraj zapisana navodila so zapisana na podlagi priporočil Varuha človekovih pravic 
in sestanka kriznega štaba, ki je potekal dne 6.7.2020. Trenutna navodila veljajo do 
sprejema novih navodil, ki bodo posredovana s strani Ministrstva za zdravja.  
 
Želimo si, da nam bo zaradi visoke samo odgovornosti  in zavedanja, da je zdravje 
naših stanovalcev na prvem mestu, uspelo ohraniti zdravje.  
 
 
Ostanimo zdravi!  
 
Dom starejših občanov Ajdovščina 
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