
Spoštovani. 

Čeprav smo sredi poletja, število pozitivnih primerov z okužbo s covidom-19 narašča. 

Zato je zelo pomembno, da to širjenje omejimo in zaščitimo najbolj ranljive med nami: 

vaše najdražje – naše stanovalce.  

 

Povezava do omenjenega dopisa - KLIK. 

 

Naročanje na obiske preko platforme Gospodar zdravja je lepo steklo. Je varna 

elektronska oblika naročanja in bomo ta način naročanja ohranili tudi naprej.  

Odhode domov, kjer je zbrano večje število ljudi, odsvetujemo. V primeru, da želite 

stanovalca kljub vsemu za krajši ali daljši čas odpeljati domov, vas prosimo, da se držite 

naslednjih priporočil: 

• izhod stanovalca obvezno vsaj dan prej najavite socialni delavki, ki je od 

ponedeljka do petka, od 9.00 do 14.30, dosegljiva na telefonski številki 040 798 604 

(izhod za konec tedna sporočite najkasneje v petek, v dopoldanskem času);  

• če je bil stanovalec v času izhoda v stiku z okuženo oz. domnevno okuženo osebo, 

vas prosimo, da nas pred vrnitvijo v Dom o tem obvestite;  

• prav tako vas prosimo, da nas pred vrnitvijo v Dom obvestite, če bi se v času 

odsotnosti pri stanovalcu pojavili kakršnikoli znaki morebitne okužbe;  

• stanovalci z znaki okužbe oz. stanovalci, ki so bili v času odsotnosti v rizičnem stiku, 

bodo preventivno nameščeni v sivo cono. 

Prosimo, da podprete naša prizadevanja, da do okužbe ne pride. Pri 

tem nam v popoldanskem času pomagajo prostovoljci. Prosimo vas, 

da spoštujete njihovo delo in se brez slabe volje držite priporočil, na 

katera vas opozorijo, saj si vsi želimo zdravo in varno bivanje.    

 

Logatec, 19. 7. 2022                                                                                Vodstvo Doma 

Seznanjamo vas z dopisom Ministrstva za zdravje, ki upoštevajoč aktualne 

epidemiološke razmere, izvajalcem institucionalnega varstva priporoča: 

❖ uporabo zaščitnih mask tipa IIR (oziroma zaščitne maske z višjo 

stopnjo zaščite glede na predvidene aktivnosti) za vse osebe, ki delajo 

v SVZ in obiskovalce uporabnikov; 

❖ poudarek je na higieni in razkuževanju rok; 

❖ redno prezračevanje prostorov; 

❖ redno čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih pogosteje dotikamo; 

❖ vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to mogoče; 

❖ omejitev obiskov na največ 2 zdrava obiskovalca sočasno. 

http://zupnija-dolnji-logatec.rkc.si/wp-content/uploads/2010/12/20220714_Informacije-za-izvajalce-institucionalnega-varstva.pdf

