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OBVESTILO ZA SVOJCE 

 

Obveščamo vas, da bomo od 16.12.2020 dalje dovolili obiske in sicer znotraj t.i. 

BELE CONE. 

 

 

1. REŽIM OBISKOV 

• Obiski bodo potekali v jedilnici v pritličju centra vsak delovni dan med 13. in 

14.30.  

Obiskovalcem bo vstop na teraso omogočen skozi vrtna vrata na zahodni strani centra (ob 

vhodu v ambulanto). 

• Obiski uporabnikov, ki zaradi zdravstvenega stanja ne morejo zapustiti svoje 

sobe, bodo omogočeni v sobi vsak delovni dan med 10. in 11. uro. 

• Uporabnikom bomo zaposleni namestili pralne zaščitne maske. 

• Obiski so omejeni na eno zdravo osebo v trajanju največ 15 minut. 

Želimo, da bi obiske lahko omogočili vsem uporabnikom, zato bo do božiča možen en 

obisk na enega uporabnika. 

• Vsak obisk mora biti vnaprej dogovorjen preko telefonskega klica ali SMS 

sporočila na telefonsko številko 051 444 294 vsak delovni dan med 8. in 11. uro.  

• Obiski bodo nadzorovani s strani zaposlenega, ki bo posameznega obiskovalca 

tudi sprejel in pospremil do določenega mesta.  

Sprejem obiskovalca bo zajemal merjenje telesne temperature ter podpis pisne izjave, da 

je bil obiskovalec v zadnjih 14 dneh zdrav in da v tem obdobju ni imel stikov z osebami, ki 

so imele znake okužbe. Zaradi identifikacije kontaktov ob eventualnem prenosu okužbe s 

SARS-CoV-2 mora obiskovalec zaposlenemu podati osebne podatke (ime, priimek in 

osebno telefonsko številko, na kateri je dosegljiv). V kolikor imate možnost, prosimo, da 
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izjavo natisnete in jo izpolnite že pred prihodom (dostopna na povezavi https://www.center-

lucija.si/izjava-svojcev/ ). 

• Video klici se prenehajo izvajati. 

 

2. HIGIENSKI UKREPI 

• Obiskovalec si mora pri vstopu in izstopu razkužiti roke. Nositi mora masko, ki 

prekriva usta in nos - obvezna je uporaba kirurške maske (ne mask iz blaga). V 

kolikor obiskovalec odklanja uporabo kirurške maske ali ne upošteva vseh ukrepov 

preprečevanja okužb, se izvedbo obiska odkloni. Ob tem vas tudi pozivamo, da ne 

prihajate na obisk, v kolikor ste bili v zadnjih 14 dneh v tujini. 

• Obiskovalec, ki bo vstopal v sobo uporabnika, si bo pred tem namestil PVC 

predpasnik, ki ga priskrbi center. 

• Med obiskom je potrebno upoštevati vse potrebne ukrepe za preprečevanje 

prenosa okužb (higiena rok, higiena kašlja, ohranjanje fizične distance, ipd.).  

 

 

3. PRINAŠANJE OSEBNIH STVARI 

Obiskovalci lahko uporabnikom prinašajo original zapakirana nepokvarljiva živila, osebne 

predmete in ostale pripomočke izključno v času dogovorjenega obiska. Izjemoma lahko 

izven termina obiska prinesejo zdravila in druge medicinske pripomočke (inkontinenčni 

pripomočki, slušni aparat, ipd.), ki morajo biti obvezno označeni z imenom in priimkom 

uporabnika in jih pustijo na vozičku pri glavnem vhodu v center. 

 

3. IZHODI UPORABNIKOV 

 
Izhodi uporabnikov izven centra ostajajo onemogočeni. Izjema so vnaprej napovedani 

zdravniški pregledi pri specialistih. 

 

Prosimo za vaše razumevanje in predvsem strpnost. Korak za korakom tlakujemo pot v 

normalnost, ki nam je bila do pred coronavirusom samoumevna. 

 

 

mag. Marinela Šavle Reščič, 

direktorica 
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