
Ajdovščina 31.3.2021 

Spoštovani ! 

Skladno s sprejetimi ukrepi vlade vas obveščamo o spremembi obiskov od 
1.4.2021 do predvidoma 12.4.2021. 

Vsi obiski morajo biti predhodno dogovorjeni . Nenajavljeni 

obiskovalci bodo zavrnjeni. Za obisk se morate dogovoriti v socialni službi 

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:  

- od ponedeljka do petka v dopoldanskem času med 9:00 in 

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

- vikendi in prazniki od 9:00 do 11:00 z izjemo za Velikonočni 

ponedeljek pa obiskov  ne bo. 

Obiski so omejeni na enega zdravega obiskovalca in so namenjeni 

ožjemu sorodstvu. Prosimo, da se ob obisku zadržujete le pri svojem 

svojcu. Obisk je mogoč v sobi stanovalca. Ob lepem vremenu pa 

priporočam, da je obisk zunaj. Otroci in mladostniki naj na obiske ne hodijo.  

Vsak obiskovalcev se mora obvezno javiti na recepciji, izmeriti telesno 

temperaturo in izpolniti izjavo. 

Ob vstopu in izstopu iz Doma si razkužite roke, skrbite za ustrezno 

medosebno razdaljo in v času obiska PRAVILNO NOSITE USTREZNO 

MASKO (po navodilih Ministrstva za zdravje je za obiskovalce, ki prihajajo 

v Dom obvezna uporaba kirurške maske in ne mask iz blaga). 
 
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.  
 
Epidemija in z njo nevarnost okužb z virusom SARS-CoV-2 še vedno obstaja, 
zato ostajamo previdni in skrbni. Iz tega razloga še vedno močno 
odsvetujemo, da stanovalci hodijo v trgovine in druge zaprte prostore, če 
to res ni nujno, izhode naj izkoristijo za varne sprehode, da si povrnejo 
telesno moč. 
 
Strokovna skupina pa priporoča, da se v tem času stanovalce ne vozi 
domov. 
Prosimo da odhode domov načrtujete po 12.4.2021.  
 
OB IZHODIH STANOVALCI OBVEZNO UPOŠTEVAJTE VSA PRAVILA STROKE 
IN ZAKONODAJALCA, KI VELJAJO ZA VSE DRŽAVLJANE! 
Le s sodelovanjem ter upoštevanjem zaščitnih ukrepov, bomo ostali zdravi. 

DSO Ajdovščina 


