
Ajdovščina, 06.05.2020 
 
 
Spoštovani! 
 
Mesec maj je za vas spoštovani svojci  prinesel dolgo pričakovano spremembo – 
možnost obiska v domu. Gre za novico, ki jo pozdravljamo tudi zaposleni v domu saj 
se zavedamo kako pomembni so neposredni stiki  za ohranjanje dobrega počutja  
stanovalcev. Žal  zaradi zagotavljanja  ustrezne  zaščite  stanovalcev pred 
možnostjo okužbe stiki še nekaj časa ne bodo možni v obliki kot smo jo bili v 
preteklosti navajeni, so pa pomemben korak k postopni normalizaciji življenja v 
domu. 
 
V želji, da bi kljub strogim zaščitnim ukrepom, ki smo jih dolžni izvajati ob prihodu 
obiskovalca obiske zagotovili čim večjemu številu obiskovalcev smo prostor za 
obiske pripravili ob vhodu v Dom in ne na prostem. S tem se želimo izogniti vplivu 
vremena na možnost izvedbe obiska.  
Verjamemo, da je naš skupni interes, da možnost obiska ohranimo  in celo  
postopoma zrahljamo  zaščitne ukrepe,  zato vas pozivamo k doslednemu 
spoštovanju v nadaljevanju  navedenega protokola.    
V preteklem obdobju ste oziroma smo vsi skupaj dokazali, da to zmoremo  za kar 
smo vam stanovalci in zaposleni globoko hvaležni.  
 
Veselimo se ponovnega srečanja  in z odgovornim ravnanjem še naprej tlakujmo pot 
do dneva, ko si bomo lahko ponovno segli v roko . 
 
 
 

Protokol obiskov v DSO Ajdovščina 

 
Dne 30.4.2020 smo z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) prejeli dopis št. 0075-1/2020/29 o možnostih 
obiskov v domovih starejših skupaj z usmeritvami, ki smo jih ob izvedbi obiska dolžni 
upoštevati..  

Na podlagi prejetega dopisa svojce obveščamo, da bodo v Domu starejših občanov 
Ajdovščina omogočeni obiski od vključno 11.05.2020  med 9.00 in 11.00 uro ter 
med 14.00 in 17.00 uro od ponedeljka do petka. Obiski se bodo izvajali  
izključno pod  pogoji navedenimi v nadaljevanju in po v naprej določenem 
urniku: 

1. Predhodna najava obiska in potrditev termina obiska s strani DSO 
Ajdovščina:  

Svoje želje glede termina obiska lahko sporočite vsak delovni dan od ponedeljka 
do petka na telefonsko številko socialne službe 05 36 59 831 med 12:00 in 13:00 ali 
na elektronski naslov domajdovscina@gmail.com .Sporočilo mora obvezno 
vsebovati ime in priimek obiskovalca, ime in priimek stanovalca, ki ga želite obiskati, 
svojo telefonsko številko na katero ste dosegljivi in elektronski naslov (če ga nimate 

mailto:domajdovscina@gmail.com


nas o tem obvestite). Po prejemu vseh potrebnih podatkov vam bomo posredovali 
termin v katerem vam bo omogočen obisk svojca. 

Na obisk lahko pride po predhodni najavi ena zdrava oseba na enkrat največ enkrat 
tedensko. Pri določitvi termina za  ponovni obisk bodo imeli prednost stanovalci, ki 
obiska še niso imeli.  

Potek obiska: 

Na dan obiska se obiskovalci točno ob dogovorjeni uri javite na glavnem vhodu 
Doma starejših občanov Ajdovščina. Zaposleni doma bo izvedel kontrolo 
obiskovalca  z razkuževanjem rok, merjenem telesne temperature in preverjanjem 
morebitnih simptomov okužbe. V primeru, da bo imel obiskovalec temperaturo 
višjo od 37,0 stopinj Celzija ali bo kazal simptome okužbe, obisk ne bo možen. 
Obiskovalec se bo s podpisom Izjave zavezal, da je bil v zadnjih 14 dneh zdrav in, 
da v tem obdobju ni bil v stiku z nobeno osebo, ki bi imela znake okužbe ali bi bilo 
ugotovljeno, da bi imela okužbo.  
Obiskovalci ste dolžni upoštevati tudi splošna navodila ravnanja za preprečevanje 
širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …). Obiskovalci 
morate v času obiska in gibanja na območju Doma starejših občanov 
Ajdovščina nositi zaščitno obrazno masko (prosimo, da masko prinesete s 
seboj in z masko že vstopite na območje doma). Maska mora pokrivati usta in 
nos. Ob vstopu in izstopu v/iz območja doma si morate razkužiti roke. S stanovalci 
se ne rokujte, jih ne objemajte in se ne dotikajte njihovega obraza. Prav tako 
ob obiskih stanovalcem ni dovoljeno izročati nobenih paketov, daril, hrane, 
napitkov …. Pravila za prinašanje paketov ostajajo ista (navodila z dne 27.3.2020). 
Obiski se bodo izvajali v zato določenem prostoru na vhodu v objekt. V primeru, da 
stanovalec ne more zapustiti svoje sobe, bodo obiski izjemoma v sobi, pod 
nadzorom in z dodatno zaščitno opremo, ki vam jo bomo zagotovili v Domu- poleg 
obvezne maske še kirurške rokavice in zaščitni plašč. Prav tako obrazno masko nosi 
stanovalec h kateremu je prišel obiskovalec kakor tudi ostali stanovalci v več 
posteljni sobi. Obvezno je tudi upoštevanje ustrezne razdalje.  Ob zaključku obiska 
se soba prezrači stanovalcu/cem odstrani obrazno masko in razkuži površine, ki so 
bile v stiku z obiskovalcem. Obiskovalec se giblje  po domu izključno v spremstvu 
zaposlenega.  
Obiski stanovalcev v izolacijski sobi bodo dovoljeni le IZJEMOMA v primeru obiska 
umirajoče osebe pod nadzorom in z dodatno zaščitno opremo, ki vam jo bomo 
zagotovili v Domu. 
Obiski bodo zaradi velikega interesa po obiskih in želje, da obiske omogočimo čim 
več stanovalcem kratki  -  dolgi do 15 minut. Termini obiskov bodo razporejeni med 
9:00 in 11:00 ter med 14:00 in 17:00. Zaradi obveznega spoštovanja zaščitnih 
ukrepov bodo obiski nadzorovani. 
Po končanem obisku bo zaposleni stanovalca pospremil iz prostora za obiske ter 
razkužil in prezračil prostor obiska. Obiskovalec  je dolžan po preteku časa za obisk 
zapustiti območje doma ob vhodu v Dom in s tem omogočiti izvedbo priprave na 
naslednji obisk (razkuževanje površin, zračenje,…)  .  
V skladu z navodili MDDSZ bomo v Domu starejših občanov Ajdovščina redno vodili 
evidenco obiskovalcev vključno s telefonsko številko zaradi identifikacije kontaktov 
ob morebitnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2. Evidence obiskov vključno z 
izjavami bodo shranjene v socialni službi Doma starejših občanov Ajdovščina.  



Zavedamo se, da se z dovoljenimi obiski povečuje možnost vnosa virusa v dom, 
zato je nujno, da VSI OBISKOVALCI striktno upoštevate vse dane ukrepe in 
navodila, da na obisk prihajate le, če ste zdravi. V primeru širjenja virusa  SARS-
CoV-2 v okolju ali vnosa virusa v Dom starejših občanov Ajdovščina bomo morali 
neposredne stike s stanovalci ponovno ukiniti.  
Verjamemo, da nam bo zaradi zavedanja, da je zdravje naših stanovalcev in vseh 
nas  na prvem mestu in zaradi visoke samo odgovornosti, uspelo nemoteno izvajati 
obiske po predpisanem protokolu. 
Ostanimo zdravi! 
 

Tanja Stibilj Slemič 
direktorica 

  



(izjavo pred obiskom pripravi socialna služba na podlagi prijave, ob obisku 
obiskovalec le še preveri točnost podatkov, vnese izmerjeno telesno  temperaturo in 

se podpiše)  
 

I Z J A V A 
 
Spodaj podpisani/a ___________________________________________________,  
 
svojec stanovalca v Domu starejših občanov Ajdovščina  
______________________________________, dosegljiv preko  telefonske  
 
številke______________________________________________ s podpisom  
soglašam z uporabo mojih osebnih podatkov za namen vodenja evidence 
obiskovalcev zaradi identifikacije kontaktov ob morebitnem prenosu okužbe s SARS-
CoV-2  in 

 
IZJAVLJAM 

 
- da sem bil/a v zadnjih 14 dneh zdrav/a  

- da nimam nahoda, ne kašljam, nimam bolečin v grlu in žrelu…, 

- da v zadnjih 14 dneh nisem bil/a v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake 

okužbe oz. je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena, 

- da sem seznanjen, da Dom starejših občanov Ajdovščina vodi redno evidenco 

obiskovalcev vključno z mojo telefonsko številko zaradi identifikacije kontaktov 

ob eventualnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2  

- da sem seznanjen, da Dom starejših občanov Ajdovščina vodi redno evidenco 

podatkov o telesni temperaturi v višini _________, na dan obiska 

_____________ zaradi namena preprečevanja vnosa okužbe s SARS-CoV-2 

v Domu starejših občanov Ajdovščina, 

- da sem seznanjen z vsemi zaščitnimi ukrepi in navodili, ki morajo biti z 

namenom preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2 izvedeni v času obiskov v 

Domu starejših občanov Ajdovščina, jih sprejemam in se z njimi strinjam, 

 
 
 
 
 
 
Ajdovščina, _____________________    Podpis: _____________ 
 
 


