
Ajdovščina 15.2.2020 

Spoštovani ! 

Obveščamo Vas da se s ponedeljkom 15.2.2021, za obiske stanovalcev, ki 

so preboleli okužbo, ali so bili cepljeni proti COVID-19, ni potrebno 

predhodno najavljati. Že najavljeni obiski, se izpeljejo ob že določenih 

terminih. 

Na obiske lahko pridete v delovnih dneh v dopoldanskem času med 9:00 in 

11:00 ter v popoldanskem času med 14:00 in 17:00.  

Vsi obiskovalci se morajo obvezno javiti na recepciji ob prihodu in odhodu. 

Obiskovalci morajo ves čas obiska nositi zaščitno masko, si temeljito 

razkužiti roke ter na recepciji izpolniti posebno izjavo.  

Še vedno velja, da na obisk prihajate le če ste zdravi (v zadnjih 14 dneh 

niste imeli povišane temperature nad 37,5°C, niste bili prehlajeni, niste 

kašljali, niste imeli bolečine v grlu in žrelu, niste težko dihali, niste imeli 

bolečin v mišicah, niste imeli prebavnih težav, niste bili pozitivni na bris 

COVID19, niste bili v stiku z osebo, ki je bila pozitivna na bris COVID19 in 

nimate odrejene karantene). 

Na obisk naj pride le 1 zdrava oseba in le ožji družinski člani. Prosimo, da 

se ob obisku zadržujete le pri svojem svojcu. 

Stanovalci lahko po predhodnem dogovoru in ob upoštevanju vseh ukrepov 

za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 odidejo na obisk domov. 

Pred odhodom domov se je ravno tako potrebno javiti na recepciji.  

Epidemiološka slika v naši občini še vedno ni dobra, zato v čim večji meri 

svetujemo komunikacijo  preko komunikacijskih naprav (telefoni, videoklici, 

Skype, Viber, WhatsApp). Še vedno se lahko naročite tudi na videoklice in 

sicer na elektronski naslov domajdovscina@gmail.com ali telefonsko 

številko 05 36 59 830 vsak delovnik med 13 in 14-o uro.  

V upanju, da se boste v čim večji meri držali vseh sprejeti priporočil  in 

ukrepov za preprečevanje prenosa virusa SARS-CoV-2 (zlasti dosledna 

higiena rok in kašlja, čiščenje, razkuževanje in zračenje prostorov, 

vzdrževanje fizične razdalje, kjer je mogoče, uporaba zaščitnih maska itd) 

vas lepo pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za potrpežljivost in 

razumevanje. 

 

 

DSO Ajdovščina 


