Dragi svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
obveščamo vas, da imamo v domu skupno štiri stanovalce pri katerih je bila potrjena okužba
s koronavirusom. Vsi so nameščeni v t. i. rdeči coni, saj se počutijo dobro in ne potrebujejo
bolnišničnega zdravljenja.
Prav tako imamo potrjeno okužbo s koronavirusom pri skupno treh zaposlenih. Ena zaposlena
je bila nazadnje na delovnem mestu v nedeljo, 1.11.2020, dve pa sta bili napoteni v
samoizolacijo že prej.
Hkrati smo se odločili za preventivno testiranje vseh zaposlenih. Pri večini smo testiranje že
izvedli in prejeli obvestilo, da so bili vsi testi negativni, na rezultate pri manjšem številu odvzetih
brisov pa še čakamo.
Zelo smo pozorni na vse simptome okužbe, prav tako vse stanovalce ob povratku iz bolnišnice
preventivno namestimo v t. i. sivo cono in opravimo testiranje. Izredno skrbno izvajamo vse
ukrepe za preprečevanje širjenja okužb, kar od vseh zaposlenih zahteva izjemen trud in
požrtvovalnost. Ker se zavedamo, da je to obdobje za vse zelo zahtevno, dodatno pozornost
namenjamo skrbi za dobro psihofizično počutje stanovalcev.
Delo v domu poteka v treh medsebojno ločenih timih, in sicer v beli, sivi ter rdeči coni. V
slednjih dveh conah delo poteka v 12-urni izmeni. Vse tri time smo dodatno kadrovsko okrepili,
kar pomeni, da so vsi razpoložljivi zaposleni ves čas vključeni v delovni proces. Delo je izjemno
naporno, saj nam zaradi bolniških odsotnosti ter rizičnih stikov manjka 23% zaposlenih.
Zelo smo pozorni in tankočutni, da še več pozornosti namenimo individualnim željam stanovalcev.
Tako redno skrbimo za priboljške, našo odlično kavo iz domske kavarne, ki jim jo prinesemo v sobe,
sadje ter sladice. Redno skrbimo za aktivacijo stanovalcev, da v največji možni meri ohranijo svojo
psihofizično kondicijo in jih spodbujamo k aktivnostim. Počutje in zdravstveno stanje stanovalcev
vseskozi spremljamo zaposleni in domska zdravnica.
Stanovalci z veliko strpnosti sprejemajo ukrepe, seveda pa pogrešajo stik z bližnjimi, zato
vas vabimo, da nam sporočite vaše želje po videoklicih ali 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.

Vsak dan je nova preizkušnja, preizkušnja koliko zmoremo in kje so naše meje. Vsak dan znova
te meje premikamo naprej, vse v smeri skrbi za naše stanovalce. Hvala vsem, ki nas spremljate
in spodbujate. 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.
mag. Vesna Vodišek Razboršek,
direktorica

