NAVODILA
ZA POTEK OBISKOV DRUŽINSKIH ČLANOV ALI DRUGIH ZA UPORABNIKA POMEMBNIH OSEB V ČASU
EPIDEMIJE COVID-19

1. člen
(splošne določbe)

(1) S temi navodili se določa podrobnejša navodila za potek obiskov v Domu starejših Šentjur (v nadaljevanju
DSŠ) v času epidemije COVID-19.

(2) Obisk stanovalcev, se v skladu s temi navodili zagotovi le obiskovalcu, ki ima negativno epidemiološko
anamnezo in nima prisotnih znakov okužbe dihal.

(3) V teh navodilih so izrazi stanovalec, svojec, receptor oz. zaposleni DSŠ uporabljeni kot nevtralni za osebe
moškega in ženskega spola.

2. člen
(namen)

Namen teh navodil je zagotoviti:
-

Varen obisk stanovalcev in obiskovalcev DSŠ.
Varnost stanovalcev in zaposlenih v DSŠ.

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR j.z., Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur, SI
Tel.: 03/74 61 700, Fax: 03/74 61 819, e-mail: info@dom-sentjur.si
http://www.dom-starejših-sentjur.si

3. člen
(protokol načrtovanja obiska)

(1) Obiskovalci se morajo pred obiskom po telefonu ali preko elektronske pošte najaviti v socialni
službi. Le ta jih obvesti o možnem terminu obiska. O terminih obiskov se vodi evidence na
predpisanem obrazcu (Priloga 1 k tem navodilom). Socialni delavki:
- Ljubica Gombač, socialna.sluzba@dom-sentjur.si, 746-1-833, 031-465-856
- Elizabeta Prtenjak, socialna.sluba1@dom-sentjur.si, 746-1-803, 051-615-406

(2) Obiski v DSŠ so možni vsak dan v tednu, in sicer v dopoldanskem času, in sicer ob 10h in ob 11h ter v
popoldanskem času ob 14h, 15h, 16h in 17h, razen v izrednih razmerah, v okviru katerih bi obiski
predstavljali tveganje za zagotavljanje neprekinjene nege in oskrbe v DSŠ, v okviru katerih ne bi bilo mogoče
zagotavljati varnega okolja za obiske, ipd. (npr. manjko kadra zaradi bolniške odsotnosti).

(3) Obiski posameznih stanovalcev se omejijo na eno zdravo osebo naenkrat (razen v primerih, ko
stanovalca obišče oseba, ki potrebuje pomoč s strani tretje osebe), največ enkrat na dan. Dovoljeni so le
obiski ožjih družinskih članov.

(4) Zaradi zagotavljanja možnosti obiska vsem stanovalcem in obiskovalcem, se pred ponovnim obiskom
istega stanovalca, omogoči obisk tudi vsem ostalim stanovalcem. Za to je odgovorna socialna delavka.
Vsakemu stanovalcu se zagotovi obisk najmanj enkrat na 14 dni.

(5) V kolikor obiskovalci stanovalcem prinesejo pakete, je potrebno, da so ti paketi v 2 zavezanih oz. zaprtih
vrečkah. Na paketu naj bo jasno izpisano ime in priimek stanovalca. Ob prihodu paket odložijo v za to
namenjeno škatlo, ki bo na vozičku. Prepovedan je prinos svežih živil in hitropokvarljivih izdelkov. Paketi
bodo namreč izpostavljeni razkuževanju in skladiščeni 72 ur. Za prinešene pakete dom ne odgovarja.

4. člen
(protokol poteka obiska)

(1) Obiski se izvajajo na prostem, pred glavnim vhodom v DSŠ, in sicer na označenih mestih, z namenom, da
se vzdržuje varnostna razdalja. Prihod obiskovalca je dovoljen le ob dogovorjeni uri. Ob prihodu v DSŠ,
zaposleni DSŠ obiskovalca seznani s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe
(razkuževanje, rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja,…). Ob prihodu si mora na vstopni točki svojec razkužiti
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tudi roke ter nadeti zaščitno masko, ki jo prejme s strani zaposlenih DSŠ. Z lastno zaščitno masko se obisk
ne izvede. Svojec si dezinficira tudi obutev.

(2) Ob prihodu obiskovalca se zberejo potrebni podatki o obiskovalcih za namen preprečevanja širjenja
okužb ter identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2. Za ta namen se uporablja
Priloga 1 k tem navodilom.

(3) Na vhodu DSŠ, svojec podpiše izjavo (Priloga 2 k tem navodilom), ki je dosegljiva tudi na spletni strani
DSŠ, s katero zagotovi:
-

da nima znakov okužbe s COVID-19 (npr. povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v grlu,
žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah) in
da ni bil v zadnjih 14. dneh v stiku s COVID-19 okuženo ali potencialno okuženo osebo (npr. oboleli
svojci, sostanovalci ali sodelavci; v nadaljnjem besedilu: stik z okuženo osebo),
da je v času epidemije spoštoval vsa navodila stroke za preprečevanje širjenja okužb,
bo spoštoval navedena pravila v času obiska (razdalja 1,5 metra, uporaba zaščitnih sredstev, brez
telesnih stikov, itd.),
da soglaša z obdelavo podatkov za namen preprečevanja širjenja okužb v času epidemije COVID19.

V kolikor svojec izjave ne podpiše se obisk ne izvede.

(4) Vsak obisk se izvede posamično, pri čemer lahko posamezen obisk traja največ 30 minut.

(5) Tekom obiska se v vsakem trenutku upošteva primerna razdalja, in sicer vsaj 1,5 metra. Prav tako niso
dovoljeni stiki med stanovalci in obiskovalci ter med samimi obiskovalci (rokovanje, objemanje, dotikanje
obraza, ipd.).

(6) V kolikor je to mogoče, se obiski izvedejo zunaj, kjer so za ta namen označene talne oznake in pripravljeni
stoli. V primeru paliativne oskrbe, se obisk izvede v sobi stanovalca, pri čemer se v tem primeru obiskovalcu
zagotovi dodatna zaščitna oprema (poleg zaščitne maske tudi rokavice, zaščitni plašč, zaščita za čevlje in
pokrivalo). V primeru, da ima stanovalec sostanovalca, se pred obiskom vse vključene ustrezno informira o
zaščitnih ukrepih. V kolikor je to mogoče in se sostanovalec s tem strinja, le ta pred obiskom zapusti sobo.
V kolikor to ni mogoče, pa se spoštuje ustrezna razdalja.

(7) Zaposleni iz DSŠ pospremi obiskovalca do prostora, kjer bo potekal obisk. Zaposleni je tudi v vsakem
trenutku prisoten pri obisku, da zagotovi da se spoštuje primerna razdalja, čas namenjen obiskom in
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uporaba zaščitnih sredstev. Po zaključku obiska, zaposleni opomni obiskovalca, da si le ta odstrani zaščitno
opremo in jo v odvrže v za to pripravljen koš za infektivne odpadke, si razkuži roke in obutev.

(8) Osebje DSŠ poskrbi za ustrezno prezračevanje in razkuževanje prostora, v kolikor je potekal obisk v
notranjih prostorih (paliativna oskrba).

(9) V primeru, da svojec ne upošteva navodil zaposlenih DSŠ, se obisk ne izvede, oziroma se prekine.

5. člen
(COVID-19 pozitivni – rdeča cona ter stanovalci s sumi)

(1) V COVID-19 pozitivnih (rdeča cona) ter pri stanovalcih s sumom na okužbo COVID-19 je potrebno poleg
vseh navedenih smernic v prejšnjih členih, predvsem zaradi višjega tveganj vnosa okužbe, upoštevati tudi
naslednje usmeritve:

Bela cona: poleg vseh prej navedenih ukrepov, je potrebna višja stopnja zaščitne opreme (dodatno se
zahteva zaščitni plašč ter rokavice).

Rdeča cona in sumi na COVID-19: Obiski so v rdeči coni in sumi na COVID-19 dovoljeni le izjemoma
(paliativna oskrba).

Poleg vseh prej navedenih ukrepov, morajo biti obiskovalci stanovalcev, ki so pozitivni na COVID-19 ali imajo
sum na COVID-19 oblečeni v zaščitni plašč, kirurško masko z vizirjem, imajo kirurške rokavice, zaščito za
čevlje in pokrivalo.

6. člen
(varovalni ukrepi za zaposlene)

(1) Vsi zaposleni v DSŠ morajo biti, v skladu z Načrtom ukrepanja ob pojavu COVID-19, vsak dan pred
začetkom dela pregledani z vidika prisotnosti znakov okužbe dihal in izprašani glede morebitnega stika z
okuženo osebo. O tem se vodi ustrezna evidenca (Priloga 3 k tem navodilom).
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(2) Vsi zaposleni v DSŠ morajo biti, v skladu z Načrtom ukrepanja ob pojavu COVID-19, opremljeni z osebno
varovalno opremo, ki jo na svoji spletni strani določi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

7. člen
(veljavnost)

(1) Poseben režim za obiske iz teh navodil velja do prenehanja razlogov zanje, pri čemer se upošteva
priporočila relevantnih institucij.

(2) Ta navodila so bila sprejeta s strani uprave DSŠ, z dnem 05.05.2020 in pričnejo veljati z istim dnem.

V Šentjurju, dne 05.05.2020

mag. Vesna VODIŠEK RAZBORŠEK
Direktorica
Doma starejših Šentjur
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