Dragi svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
obveščamo vas, da smo včeraj opravili testiranje na okužbo s koronavirusom pri skupno 82
stanovalcih in zaposlenih v našem domu ter od NIJZ prejeli obvestilo, da je bila okužba
potrjena pri sedmih stanovalcih in dveh zaposlenih v enoti Rožmarin. Pozitivne rezultate
testov smo zaradi tveganih stikov v tej enoti žal pričakovali. Skupno imamo v domu 11
stanovalcev s potrjeno okužbo s koronavirusom.
Okužene stanovalce smo, z izjemo ene stanovalke, ki je bila napotena na bolnišnično
zdravljenje, preselili v že vzpostavljeno rdečo cono, ostali pa ostajajo v sivi coni enote
Rožmarin. V sivi coni ostajajo tudi stanovalci enote Livada. Do konca tedna pričakujemo tudi
usmeritve glede stanja za stanovalce, ki bivajo v oskrbovanih stanovanjih.
Tako v sivi kot rdeči coni, delujeta ločeni ekipi, ki smo ju kljub pomanjkanju kadra (trenutno
beležimo približno 25-odstotni izpad zaposlenih) še dodatno okrepili.
Zelo smo veseli, ker vam lahko sporočimo, da se je danes v svojo sobo vrnila prva stanovalka,
ki je ozdravela po okužbi koronavirusa. Dobre novice prihajajo tudi iz skupin Spodnji trg, Zarja,
Žarek in Klasje saj so vsi stanovalci zdravi in se dobro počutijo.
Čeprav zaposleni delamo v težkih razmerah, se zelo trudimo, da kar najbolje poskrbimo za
stanovalce, vključno s priboljški – našo odlično kavo iz domske kavarne, ki jim jo prinesemo v
sobe, sadjem in sladicami, sprehodi v atriju doma in gibanjem. Zelo smo hvaležni prostovoljki
gospe Silvani Nikolovski, ki nam je priskočila na pomoč in hvala Zdravstvenemu domu Šentjur,
ki nam eno popoldansko izmeno v tednu ter eno urnim dežurstvom, nudi pomoč pri delu z
enim zaposlenim.
Dom redno razkužujemo, zaposleni pa dosledno izvajamo vse preventivne ukrepe. Pri
izvajanju preventivnih ukrepov sodelujemo z epidemiološko službo in članico regijskega tima
vključeno v delovno skupino koordinatorjev za področje preprečevanja in obvladovanja okužb
z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi pri izvajalcih
zdravstvene dejavnosti.
Vabimo vas, da nam sporočite svoje želje po telefonskih ali video klicih. Telefonske številke za
pogovore:
• Žarek in Klasje: 051 217 990
• Spodnji trg in Zarja: 051 218 016
• Rožmarin, Livada in oskrbovana stanovanja: 051 217 998.
Za lažjo komunikacijo z vašimi dragimi vam sporočamo tudi telefonski številki socialnih delavk:
•
•

Gospa Ljubica Gombač 031-465-856
Gospa Beti Prtenjak 051-615-406

Če se vam zaradi narave dela ne bomo uspeli oglasiti, vas bomo poklicali nazaj takoj, ko bo to
mogoče.

Zahvaljujemo se vam, ker v svojih življenjih dosledno spoštujete predpisane ukrepe in s tem
tudi nam omogočate, da bomo imeli dovolj moči, da v boju z virusom zmagamo. Hvala vam
za številna sporočila in vso podporo, ki jo prejemamo. Pazite nase, saj s tem pazite tudi na
druge, zlasti najranljivejše in ostanite zdravi.
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