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OBISKI V DOMU PO ZAKLJUČKU EPIDEMIJE COVID-19
Spoštovani,
Vlada RS je s 15. 5. 2020 preklicala epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena
12. 3. 2020. Že nekaj dni pred razglasitvijo epidemije smo zaprli vrata vseh enot Doma in odtlej
stanovalci niste mogli iz Doma in obiski – vaši svojci ne k vam. Skladno s preklicem epidemije
bomo v vseh enotah Doma upokojencev Ptuj do 31.5.2020
OMOGOČALI OBISKE SVOJCEV Z DODATNIMI NAVODILI
OD SREDE 20. 5. 2020.
Obiski stanovalcev so upoštevaje navodila, ki so skladna z navodili Nacionalnega inštituta
za javno zdravje že ponovno omogočeni od 7. 5. 2020 in bodo še naprej potekali skladno
z navodili z dne 5. 5. 2020, torej morajo biti vnaprej najavljeni. Obiski bodo omogočeni
v določenih prostorih ali ob lepem vremenu zunaj (park pred enoto Doma), razen pri
stanovalcih, ki ne morejo zapustiti svoje sobe, pri teh bodo obiski potekali v sobi
stanovalca.
Obiski se bodo odslej izvajali na dva načina:
1. Obiske nepomičnih stanovalcev, je potrebno vnaprej najaviti v socialni službi Doma,
po elektronski pošti ali po telefonu. V času obiska lahko stanovalca v primeru lepega
vremena peljete na sprehod po parku enote ali bližnji okolici, kar ob najavi obiska
sporočite socialni delavki.
2. Obiski samostojnih-pomičnih stanovalcev lahko potekajo:
• v prostorih namenjenim za obiske, tako, da se v naprej dogovorite za termin
obiskov pri socialni delavki;
• sami se dogovorite za termin obiska s stanovalcem, ki lahko poteka v parku
enote doma ali v obliki sprehoda v bližnji okolici.
• POMIČNI STANOVALCI LAHKO OD 20. 5. 2020 SAMOSTOJNO
ODHAJAJO IZ DOMA.

Osnovno pravilo je, da se obiski izvajajo ob upoštevanju vseh
dosedanjih higienskih ukrepov ter z ekstremno previdnostjo.
Obiski so možni v dopoldanskem in popoldanskem času in SO OMEJENI NA NAJVEČ 2
ZDRAVI OSEBI- NAJOŽJI DRUŽINSKI ČLANI.
1. Obiski bodo možni:
▪ od ponedeljka do vključno sobote, med 9.00 in 11.00 uro ter 14.00 in 16.30
uro ter v nedeljo med 14.00 in 17.00 uro;
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čas trajanja obiska v zaprtih prostorih je praviloma omejen na 20 minut,
na sprehodu pa je lahko tudi daljši.

NAVODILA, KI JIH PROSIMO UPOŠTEVAJTE PRED IN MED OBISKOM
2. Obiskovalci se na dogovorjen termin zglasite na vhodu posamezne enote, pozvonite in
počakate na receptorja, ki vas bo usmeril do prostora za obiskovalce.
3. V kolikor pa ste se dogovarjali za obisk s samim stanovalcem, počakajte, da ga receptor
pokliče in bo stanovalec prišel pred enoto Doma.
4. Pred obiskom mora obiskovalec predložiti na recepciji v celoti izpolnjen vprašalnik o
zdravstvenem stanju (objavljen na internetni strani). Obiski bodo potekali kontrolirano
najmanj do 31. 5. 2020.
5. V kolikor boste na katerokoli vprašanje v vprašalniku o zdravstvenem stanju odgovorili
pozitivno, vas bomo zavrnili. Svetujemo, da pridete na obisk, ko boste popolnoma
zdravi.
6. Ob obisku morate obiskovalci nositi zaščitno masko, ki jo prinesete s seboj.

7. Stanovalcem v času obiskov lahko prinesete samo nujne stvari, ki jih
bo osebje pri vhodu ustrezno razkužilo.
8. Če vaš svojec nujno potrebuje poletna oblačila, jih lahko predate osebju Doma v
času obiska. Število oblačil je omejeno na največ 10 kos. (oblačila in čevlji/sandali
skupaj). Zapakirana naj bodo v PVC vrečki, na kateri naj bo napisano ime in
priimek stanovalca. Vse prejete pakete bomo razkužili in jih nato predali v
pralnico, kjer bodo stvari oprali in ustrezno označili. Nato bodo oblačila predamo
stanovalcu.
9. Ob vstopu v prostor za izvajanje obiska bo urejena kontrola obiskovalcev (razkuževanje
rok, obrazna maska, preverjanje morebitnih simptomov okužbe, merjenje temperature).
10. Dom bo vodil evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko, ki jo obiskovalci
vpišejo v vprašalnik) z namenom identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu
okužbe s SARS-CoV-2.
Prosimo vas, da dosledno upoštevate vsa pisna in ustna navodila zaposlenih, saj so
ključnega pomena za preprečevanje respiratornih okužb. Oblikovana so s ciljem
VAROVANJA ZDRAVJA IN ŽIVLJENJA stanovalcev in zaposlenih Doma.

Strokovna vodja
mag. Vesna Šiplič Horvat
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