
Ajdovščina 7.1.2022 

Spoštovani ! 

Sporočamo vam, da v DSO Ajdovščina do danes nismo potrdili nobene nove 
okužbe na SARS- CoV-2.  

Glede na slabšanje epidemiološke slike in povečano število okužb na SARS- 
CoV-2 v lokalnem okolju in širši regiji vas še naprej prosimo, da ob obisku 
dosledno upoštevate vse sprejete ukrepe za zajezitev širjenja okužb. 

V skladu s priporočilom Strokovne svetovalne komisije na Ministrstvu za 
zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije za COVID – 19 smo obiske 
omejili, in sicer na 1 zdravo osebo na stanovalca. 

Prav tako se odsvetuje odhod stanovalcev v domače okolje.  

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 su namenjeni le ožjemu sorodstvu ter omejeni na 20 minut. 

Obiskovalci morajo obvezno izpolnjevati PCT pogoj (preboleli cepljeni, testirani) in 

se izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.  

Po prihodu v prostore doma si večkrat razkužite roke, dosledno ter 

pravilno (čez usta in nos) uporabljajte zaščitno masko, po možnosti masko 

FFP 2  in  na recepciji izpolnite posebno izjavo.  

Obiski potekajo izključno v pritličju Doma (avla ali prostor pred jedilnico). Glede na 

omejene prostorske  možnosti in glede na to, da želimo  vsaj tedenski obisk 

zagotoviti vsem stanovalcem, vam vsakodnevnih obiskov žal ne moremo zagotavljati.  

Obiski v sobah bodo izjemoma dovoljeni le za stanovalce, ki zaradi zdravstvenih 

razlogov ne zmorejo posedanja na voziček. 

V kolikor bi stanovalci izrazili željo, da kaj potrebujejo iz trgovine,  jim lahko nakupljene 
malenkosti dostavite na recepcijo in jim bomo izročili v sobo.  
 
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.  
 

Hvala vsem za razumevanje in potrpežljivost! 

 
                                                                                          DSO Ajdovščina 


