
Ajdovščina, 04.12.2020 

 

Spoštovani! 

Epidemiološka slika na našem območji kakor tudi na območju celotne države še 
vedno od nas vseh zahteva veliko mero previdnosti in doslednosti pri spoštovanju 
vseh ukrepov in priporočil namenjenih zmanjševanju možnosti prenosa okužbe.  
 
Stanovalci  so kar se tiče okužbe s COVID–19 še vedno zdravi. Njihovo zdravstveno 
stanje redno spremljamo, poleg tega prejemajo tudi D vitamin, dvakrat dnevno pa jim 
merimo tudi telesno temperaturo. Tudi pri zaposlenih redno spremljamo zdravstveno 
stanje, skrbimo za izvajanje zaščitnih ukrepov, včeraj pa smo pričeli tudi z 
tedenskimi preventivnimi testiranji vseh, ki v Domu delamo. 
 
December nam je prinesel kadrovske okrepitve na področju socialne oskrbe, ki bodo 
zagotovo prispevale k kvalitetnejšemu življenju v našem Domu.   
 
Kljub mnogim omejitvam, ki nam jih je prineslo letošnje leto bi želeli mesec 
december vsaj nekoliko praznično obarvati. Ker žal ne moremo omogočiti prireditev, 
kot v preteklih letih bomo za nekaj prazničnih dogodkov poskrbeli zaposleni sami. 
Prvi bo za praznično vzdušje poskrbel sv. Miklavž. Intenzivno se tudi pripravljamo na 
ponovno možnost obiskov – več informacij o tem vam bomo posredovali v 
naslednjem tednu.  
K  oblikovanju  prazničnega vzdušja vabimo tudi vas spoštovani svojci, prijatelji naših 
stanovalcev. V ta namen bi vas želeli ponovno povabiti k uporabi možnosti, ki jo 
ponuja sodobna tehnologija ( več si o tem lahko preberete v sporočilu z dne 
20.11.2020). Veliko veselja pa stanovalcem prinašajo tudi sporočila, ki jih nekateri 
posredujete po pošti ali jih pišete na e-naslov  info@dso-a.si . Osebje zagotovo 
poskrbi, da pridejo v prave roke in če je potrebno jih stanovalcu tudi prebere. 
  
Še naprej vas prosimo, da se dosledno držite ukrepov vseh do sedaj sprejetih 

ukrepov in ur, ki so namenjene informacijam po telefonu  in sicer kličite med 13.30  

in 15.00 uro na 031 691 588.  

Obveščanje svojcev  še naprej poteka tako kot vam je bilo sporočeno že v 
predhodnih obvestilih. Prav tako je ob spremenjenem zdravstvenem stanju po 
dogovoru z domskim zdravnikom možen obisk stanovalca. 
 
Hvala vsem, ki sprejete ukrepe spoštujete in nas podpirate. Veseli smo tudi vsake 
spodbudne besede in misli, ki nam jo namenite.   
 
V imenu vseh zaposlenih in stanovalcev vam želim še naprej vse dobro,   

 

Tanja Stibilj Slemič 

Direktorica 
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