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Seča, 7.4. 2021 

 

 

 

OBVESTILO 

Obveščamo vas, da z dnem 12.4.2021 stopi v veljavo  

nov režim obiskov in izhodov uporabnikov. 

 

1. IZHODI UPORABNIKOV  

Izhodi izven centra so dovoljeni med 9.00 in 18.00 uro – velja za uporabnike, ki lahko 

samostojno zapuščajo center. Svojci se lahko z njimi srečujete izven prostorov centra.  

 

2. OBISKI SVOJCEV 

 Obiski so omejeni na eno zdravo osebo dvakrat tedensko v trajanju največ 60 minut. 

 Obiski potekajo vsak delovni dan dopoldne med 10. in 12. uro ter popoldne med 

16. in 18. uro. 

 Vsak obisk mora biti vnaprej dogovorjen preko telefonskega klica na mobilno 

številko 051 444 294, ki bo od dne 8.4.2021 dalje dosegljiva vsak delovni dan med 

10. in 12. uro. Najave so možne tudi osebno v času obiska. 

 Najave obiskov so prav tako potrebne pri uporabnikih, ki sami ne zmorejo priti do 

izhoda in pri tem potrebujejo pomoč obiskovalca.  

 Vsi obiskovalci vstopajo v center skozi glavni vhod. Sprejem obiskovalca ostaja 

nespremenjen in zajema 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. 

 Obiskovalci morajo upoštevati vse potrebne ukrepe za preprečevanje prenosa okužb 

(nošenje kirurške maske, higiena rok, higiena kašlja, ohranjanje fizične distance, ipd.).  

 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 
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označeni z imenom in priimkom uporabnika in jih pustijo na vozičku pri glavnem vhodu 

v center. 

 Uporabnikom, ki so v zadnjih 6 mesecih preboleli okužbo z virusom SARS-CoV-2 oz. 

so bili v celoti cepljeni (in od tega niso minili 3 meseci), lahko svojci v času 

dogovorjenega obiska pomagajo pri negi in hranjenju. 

 

3. DALJŠA ODSOTNOST UPORABNIKOV 

V primeru  večdnevnega bivanja uporabnikov izven centra, mora biti odsotnost predhodno 

najavljena. Svojo najavo sporočite zdravstvenemu tehniku na nadstropju ali diplomirani 

medicinski sestri vsaj dva dni prej.  

Glede na prebolelo okužbo oz. opravljeno cepljenje pri uporabnikih veljata dve navodili: 

 

A) Uporabnike, ki okužbe z virusom SARS-CoV-2 še niso preboleli oz. še niso bili 

polno cepljeni, bo pred odhodom obiskala diplomirana medicinska sestra ter jim podala 

navodila glede preprečevanja okužbe v času bivanja izven centra. V podpis bo uporabnik 

prejel OB-321 Izjava o seznanitvi z ukrepi za preprečevanje prenosa COVID-19 ter se z 

njo zavezal k upoštevanju le teh. Ob prihodu nazaj v center bomo uporabniku izmerili 

telesno temperaturo ter opravili oceno tveganja prisotnosti okužbe s COVID-19. Sledi 

namestitev v t.i. SIVO CONO. Tam so nameščeni tudi uporabniki, ki se vračajo v center po 

hospitalizaciji. 

V kolikor so se pri uporabniku v času odsotnosti pojavili znaki okužbe oz. je bil v stiku z 

okuženo osebo ali osebo s sumom na okužbo, je dolžan o tem PREDHODNO obvestiti 

diplomirano medicinsko sestro oz. dežurnega zdravstvenega tehnika na nadstropju. 

 

B) Uporabniki, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že preboleli in še ni minilo 6 

mesecev od potrjene okužbe oz. so bili v celoti cepljeni proti virusu SARS-CoV-2 (in 

še ni minilo 3 mesece od cepljenja v celoti), in se vračajo v center po večdnevni 

odsotnosti, se vrnejo nazaj v svojo sobo (t.i. BELA CONA). 

 

4. PROSTOVOLJCI IN ZUNANJI FIZIOTERAPEVTI lahko, ob predhodni najavi, prav tako 

vstopajo v center. 

 

mag. Marinela Šavle Reščič, 

direktorica 

 
 


