
Ajdovščina 3.1.2022 

Spoštovani ! 

Sporočamo vam, da imamo v DSO Ajdovščina potrjeno okužbo na SARS- CoV-
2. Trenutno je okužba potrjena pri 1 stanovalki, ki je tudi v skladu z navodili 
epidemiološke službe nameščena v  rdeči coni. Prav tako so v skladu s 
smernicami in navodili epidemiološke službe izolirani po sobah vsi visoko 
rizični stiki z okuženo osebo, pri katerih so do zdaj bili hitri testi na okužbo z 
virusom SARS- CoV-2 negativni. Svojce stanovalke, ki ima potrjeno okužbo in 
prav tako svojce stanovalcev, ki so imeli rizičen stik,  smo telefonsko že 
obvestili.  

Glede na trenutno stanje v DSO Ajdovščina, slabšanje epidemiološke slike v  
celotni občini in v želji, da bi preprečili nadaljnjo širjenje okužbe,  smo z 
današnjim dnem spremenili način obiskov za vse stanovalce DSO Ajdovščina. 

Vsi obiski morajo biti predhodno dogovorjeni .  

Za obisk se morate dogovoriti v socialni službi vsaj en dan prej na telefonsko številko 

05 36 59 830 vsak delovnik od 12:30 do 14:00 ure ali na elektronski naslov 

domajdovscina@gmail.com.  

Najavljeni obiski so možni vse dni v tednu, in sicer : 

- v dopoldanskem času med 9:00 in 11:00 ter 

- v popoldanskem času med 14:00 in 17:00.  

Obiski so omejeni na enega zdravega obiskovalca na dan in so namenjeni ožjemu 

sorodstvu ter omejeni na 20 minut.  

Obiski bodo potekali izključno v za to pripravljenem prostoru v pritličju Doma starejših 

občanov Ajdovščina. Obiski v sobah bodo izjemoma dovoljeni le za stanovalce, ki 

zaradi zdravstvenih razlogov ne zmorejo posedanja na voziček.   

Še vedno za obisk potrebujete izpolnjevati PCT pogoj (preboleli cepljeni, testirani) 

in se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.  

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

roke ter na recepciji izpolniti posebno izjavo.  

Odhode stanovalcev v domače okolje trenutno odsvetujemo.  

 
V čim večji meri svetujemo komunikacijo  preko komunikacijskih naprav (telefoni, 
videoklici, Skype, Viber, WhatsApp). Na videoklic se lahko naročite na elektronski 
naslov domajdovscina@gmail.com ali na telefonsko številko 05 36 59 830 vsak 
delovnik od 12:30 do 14:00 ure.  
 
Prosimo vas, da na obisk pridete le zdravi in dosledno upoštevate vse sprejete 
ukrepe in priporočila.  

Hvala vsem za razumevanje in potrpežljivost! 
 

DSO Ajdovščina 


