
 
 
23.10.2020  
 
Spoštovani svojci.   
 
V DSO Ajdovščina se za enkrat uspešno izogibamo okužbi s COVID – 19. Vsi si 
želimo, da tako tudi ostane.  
Zaradi vse večjega širjenja okužbe s COVID-19 v občini Ajdovščina vas obveščamo, 
da ponovno v veljavo stopijo navodila glede možnosti prejemanja pošiljk paketov s 
strani Ministrstva za zdravje (dopis številka 181-70/2020/152 z dne 25.3.2020). 
Dokler v Domu starejših Ajdovščina ni potrjenega prvega primera okužbe z 
COVID-19 lahko stanovalci sprejemajo pakete pod naslednjimi pogoji:  
1. Sprejema se lahko pripomočke v omejenih količinah za nujno osebno uporabo: 
cigarete, nujna oblačila, baterije za slušne aparate, pripomočke za osebno nego… , 
ki morajo biti obvezno zapakirani v originalni, nepoškodovani embalaži.  

2. Od hrane se lahko sprejema le originalno (tovarniško) zapakirana živila (trdi 
bomboni), ki niso hitro pokvarljiva in ne potrebujejo hranjenja na določenih 
temperaturah. Ne sprejema se sadja, zelenjave, alkohola, mehkega peciva, jogurtov, 
doma pripravljene hrane, suhih mesnin in drugo…  

3. Svojci, ki prinesejo pakete morajo biti zdravi. Paket odložijo pred glavni vhod 
doma na za to pripravljen prostor v času med 8:00 in 9:00 od ponedeljka do 
petka. Paketi prineseni izven tega časa ne bodo prevzeti.  

4. Prineseni paketi morajo biti v dveh vrečkah. ( paket vložite najprej v eno 
nepremočljivo vrečko, jo zaprite (zalepite /zavežite) in nato vložite v drugo vrečko , ki 
jo prav tako zaprete po enakem postopku kot prvo). Na zunanji vrečki mora biti 
oznaka za koga je paket, številka sobe stanovalca in datum prinosa paketa.  

5. Pravilno prineseni paketi bodo shranjeni v za to določenem prostoru 72 ur.  

6. Po 72 urah bodo paketi izročeni stanovalcem. Skupaj z njimi bomo paket odprli.  

7. V kolikor bo ob odprtju paketa, ki se bo vršil v prisotnosti stanovalca 
ugotovljeno, da so v njem neustrezno zapakirane vsebine, hitro pokvarljivo 
blago ali vsebine katerih vnos v dom ni dovoljen (alkohol) bodo le te s strani 
osebja nemudoma zavržene.  
 
Hvala vsem, ki sprejete ukrepe spoštujete in nam s tem pomagate preprečevati vnos 
okužbe!  
 

Ostanimo zdravi! 

 

 

Dom starejših občanov Ajdovščina 


