Dragi svojci in prijatelji Doma starejših Šentjur,
razmere, s katerimi se soočamo v našem domu od 23. oktobra, ko smo se prvič srečali z okužbami s
koronavirusom, niso enostavne, zagotavljam pa vam, da jih z veliko prizadevnostjo, trudom in znanjem
vseh zaposlenih poskušamo kar najbolje obvladovati.
Stanje pri stanovalcih
Ker so spodbudne novice danes še posebej dragocene, sporočamo, da je v našem domu doslej
ozdravelo 11 stanovalcev, ki so bili okuženi s koronavirusom in so se že lahko vrnili v svoje sobe.
Manjše je tudi število stanovalcev z aktivno okužbo, in sicer je takšnih trenutno 20. Vsi so nameščeni v
rdeči coni, ki se nahaja v domu in se dobro počutijo.
Doslej so bili v bolnišnico napoteni trije naši stanovalci, od tega dva zaradi tega, da smo lahko
vzpostavili rdečo cono. Dva stanovalca sta žal umrla, in sicer eden v bolnišnici in eden v domu. Oba sta
imela pridružene bolezni. Njunima družinama izrekamo iskreno sožalje.
Stanovalci z veliko strpnosti sprejemajo ukrepe, seveda pa pogrešajo stik z bližnjimi, zato vas ponovno
vabimo, da nam sporočite želje po videoklicih ali telefonskih 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.

Obiski v gospodinjskih skupnostih Žarek, Klasje, Spodnji trg in Zarja ter v oskrbovanih stanovanjih
Z velikim veseljem prav tako sporočamo, da so v gospodinjskih skupnostih Žarek, Klasje, Spodnjih trg
in Zarja ter v oskrbovanih stanovanjih ponovno mogoči obiski.
Prosimo vas, da pri tem skrbno upoštevate naslednje preventivne ukrepe in omejitve:
-

-

Vsak obisk je potrebno predhodno najaviti pri socialnima delavkama Ljubici Gombač (031-465856) in Beti Prtenjak (051-615-406).
Obiski so možni vsak delavnik, in sicer od 9. do 12. ure (obisk se mora zaključiti pred 12. uro)
in od 14. do 18. ure (obisk se mora zaključiti pred 18. uro). Zaradi trenutnih kadrovskih razmer
žal ne zmoremo omogočiti obiskov med vikendi, trudimo pa se, da bo tudi to možno čim prej.
Obiski bodo potekali v prostorih domske kavarne.
Ob prihodu morate izpolniti epidemiološki obrazec in ves čas obiska uporabljati zaščitno
opremo, ki vam jo bomo predali v uporabo.

Ker občina Šentjur v zadnjem času beleži nadpovprečno rast števila potrjenih okužb, vas še posebej
prosimo, da se za obisk odločite le, če ste popolnoma zdravi in v zadnjih 14. dneh niste bili v rizičnih
stikih. Le s skupnim odgovornim ravnanjem lahko preprečimo nadaljnje širjenje okužb tako v lokalnem
okolju kot tudi v našem domu.
Kot visoko rizičen stik se smatra (NIJZ):
•
•
•
•
•

osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
neposredni stik na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 minut (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v
zdravstveni ustanovi ...),
druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi),

•
•

potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra,
osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan zgoraj, pa obstaja možnost
prenosa.

Stanje pri zaposlenih
Trenutno imamo okuženih 11 zaposlenih, kar je 10 % vseh zaposlenih, štiri delavke pa so že okrevale
in so se vrnile na delo. Zaradi rizičnih stikov in bolniških odsotnosti nam trenutno manjka 22 %
zaposlenih.
Od prejšnjega tedna izvajamo tudi preventivno testiranje zaposlenih s t. i. hitrimi testi in testi PCR.
Zaposleni doživljajo izjemno obremenitev, saj je delo izjemno stresno in od nas zahteva veliko
psihofizičnih naporov. Na tem mestu bi se želela iskreno zahvaliti vsem sodelavkam in sodelavcem, ki
so resnični junaki tega časa in v svoje delo vlagajo izjemne napore. Po tej negotovi poti hodimo in
včasih tudi tečemo z ramo ob rami, povzdignemo drug drugega, takrat, ko je to potrebno. Skupaj
tvorimo močan tim in ko mislimo, da ne zmoremo več naprej, se pojavi iskrica moči, ki nam daje pogum,
da še odločneje stopimo na pot okrevanja.
Hvala vam vsem, ki nas vidite, slišite, nas spodbujate. Hvala vam, ker spoštujete ukrepe in s tem
odgovorno prekinjate širjenje okužb.
Pazite nase, saj s tem pazite tudi na druge, zlasti najranljivejše in ostanite zdravi.
Želim vam lep in miren vstop v prazničen mesec.

mag. Vesna Vodišek Razboršek,
direktorica

