
Ajdovščina 2.9.2021 

 

Spoštovani! 

 

Na podlagi zadnjih navodil Ministrstva za zdravje in naraščanja števila okužb 
s SARS-Cov-2 ter zaradi zagotavljanja varnosti naših stanovalcev, vas 
obveščamo, da z dnem 6.9.2021 uveljavljamo nove pogoje za obiskovanje 
stanovalcev.   

Za obiske stanovalcev v DSO Ajdovščina je potrebno imeti izpolnjen pogoj 
PCT. 

Zato vas prosimo, da na recepciji predložite potrdilo o izpolnitvi pogoja PCT: 

 - preboleli bolezni (dokazilo o pozitivnem rezultatu testa, ki ni starejše od šestih    
mesecev) ali  

 - dokazilo o polnem cepljenju proti SARS-CoV-2 ali  

 - negativen hitri test, ki ni starejši od 48 ur ali PCR test, ki ni starejši od 72 ur. 

 

Obiskovalci, ki nimajo oz. ne predložijo potrdila PCT, izpolnijo epidemiološki 
vprašalnik.    

 

Še vedno vas prosimo, da dosledno upoštevate ukrepe za preprečevanje tveganja 

prenosa virusa SARS-CoV-2. 

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

roke ter na recepciji izpolniti izjavo. 

 

Obiski potekajo od ponedeljka do petka od 9:00 do 19:00 ure, ob sobotah, 

nedeljah in praznikih pa od 9:00 do 17:00 ure (prosimo, da se upošteva čas 

za kosilo ob 12.15 uri in večerjo ob 18 uri). Če je le možno, naj se obisk 

izvede zunaj, ločeno od ostalih stanovalcev in svojcev. V več posteljnih sobah 

pa obiski naj ne potekajo 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.  

Vsak prihod obiskovalcev se mora obvezno evidentirati na recepciji doma.  

Na obisk lahko prideta dve zdravi osebi.  



V primeru, da se obiskovalci v času obiska ne bi držali dogovorjenih preventivnih 

zaščitnih ukrepov, lahko osebje doma obisk omeji oziroma tudi prekine. 

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

službo. V času izhoda stanovalca so svojci dolžni poskrbeti za dosledno upoštevanje 

vseh preventivnih ukrepov. Ob tem priporočamo, da stanovalec v domačem 

okolju ne prihaja v stik z velikim številom oseb. Skladno s priporočili zdravstvene 

stroke so med bistvenimi preventivnimi ukrepi predvsem omejitev stikov na manjše 

število oseb, primerna razdalja, nošenje maske in prezračevanje prostorov. Vse to 

svetujemo tudi zaradi novih sevov, ki se pojavljajo v Sloveniji in na katere kljub 

cepljenju morda nismo odporni.  

 

Pri stanovalcih, ki niso bili polno cepljeni, stanovalcih, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-

2 že preboleli in je minilo že več kot 6 mesecev od potrjene okužbe  oziroma okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 niso preboleli in se po hospitalizaciji ali po bivanju doma 

vračajo v DSO, se izdela individualna ocena tveganja (ocena epidemioloških razmer in 

zdravstvenega stanja) ter v skladu z izdelano oceno tveganja, stanovalca namesti v belo 

ali v sivo cono. Če se na podlagi ocene tveganja stanovalca namesti v sivi coni, se po 

petih dneh bivanja v sivi coni opravi PCR test. Če je le-ta negativen, se stanovalca lahko 

premesti v belo cono. 

 

 

Hvala vsem za razumevanje in za spoštovanje priporočenih ukrepov za varno bivanje 

naših stanovalcev.  
 

 

                                                     DSO Ajdovščina 


