Šentjur, 19. oktober 2020
Spoštovani svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
v letošnjem letu se soočamo z izzivi, ki se jih nismo želeli. Vem, da vsi hrepenimo po drugačnem
dnevu, po brezskrbnosti in sproščenosti. Prepričana sem, da nas takšni dnevi čakajo, vendar do
takrat moramo stopiti skupaj in zaščititi v prvi vrsti sebe, saj bomo s tem zaščitili tudi druge.
Bodimo odgovorni in skupaj dokažimo, da nam je mar za sočloveka ter dosledno spoštujmo ukrepe.
Sporočam vam, da smo v Domu zdravi in da se stanovalci dobro počutijo. Ker želimo, da tako
ostane tudi v prihodnje in zaradi izjemnega poslabšanja epidemiološke slike ter po posvetu z
epidemiologi, so obiski v Domu starejših Šentjur začasno prepovedani.
Za stanovalke in stanovalce je dobro poskrbljeno in aktivnosti znotraj Doma redno potekajo v
manjših skupinah oziroma znotraj posamezne gospodinjske skupine. Dosledno skrbimo za
kvaliteto storitev osnovne oskrbe in zdravstvene nege, redno izvajamo individualne obravnave v
sklopu fizioterapije in delovne terapije. Skrb za naše stanovalce je zdaj še bolj intenzivna, predvsem
na njihovem socialnem, duševnem in fizičnem področju. Veliko se poslužujemo gibanja, telovadbe,
kognitivnih aktivnosti, pripravljamo kulinarične dobrote ter se povezujemo še bolj kot sicer, vendar
ob upoštevanju predpisov.
Bližina nam vsem manjka, zato vas vnovič vabimo, da nam sporočite vaše želje po videoklicih ali
klicih. Ponovno sporočamo še dodatne številke, ki so vam na voljo za pogovore:
- Žarek in Klasje 051 217 990
- Spodnji trg in Zarja 051 218 016
- Rožmarin, Livada in oskrbovana stanovanja 051 217 998.
V kolikor se vam, zaradi narave dela, ne bomo uspeli oglasiti, vas bomo poklicali nazaj, takoj ko
bomo uspeli.
Na tem mestu bi se želela iskreno zahvaliti svojim sodelavkam in sodelavcem. Hvala vam, ker ste s
svojim ravnanjem zgled in na tako visoki strokovni ter človeški ravni skrbite zase in za naše skupne
ljudi. Skupaj bomo zmogli!
Vsem, ki nas spremljate se zahvaljujem za dosledno sodelovanje pri izvajanju ukrepov zaščite pred
širjenjem obolenj Covid-19 in vso podporo, ki smo je deležni. Vaša spodbudna sporočila so nam
zelo dragocena in nam dajejo dodatne moči za delo. Skupaj tvorimo veliko družino, navadili smo
se drug drugega in s skupnimi prizadevanji nam bo uspelo ohraniti našo družino zdravo.
Ostanimo zdravi.
mag. Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK
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