OBISKI V DOMU LUKAVCI

Spoštovani svojci, znanci in obiskovalci stanovalcev!
Obiski v Domu Lukavci so možni in potekajo skladno z usmeritvami v dopisu Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 30.4.2020 ter priporočili v dopisu
Ministrstva za zdravje, z dne 3.7.2020, po sledečih navodilih:
1. Obiski so možni samo ob predhodni najavi pri socialni službi zavoda, od
ponedeljka do petka, od 8.00 do 15.00 ure, na telefonski številki:
051 218 040 – Mojca Rauter;
051 218 045 – Valerija Vuk.
2. Obiski so možni od ponedeljka do petka ter ob nedeljah in praznikih, med 11.00 in
12.30 uro, med 15.00 in 16.00 ter med 17.00 in 18.00 uro.
3. Ob najavi boste uvrščeni v urnik obiskov. Prosimo vas, da navedete točno uro obiska.
4. Obiskovalci ne vstopate v zavod. Obiski potekajo na zunanjih površinah zavoda, ki
so označene in rezervirane samo za obiskovalce. Te površine so sledeče: v vrtni uti pred
vhodom v zavod, na klopeh ped zavodom ( pred centralno jedilnico), na enoti 1, v drugi
vrtni uti.
Ob prihodu na obisk, obiskovalci počakate pred zavodom. V kolikor pridete na obisk
od ponedeljka do petka, do 15.00 ure pokličete na telefonsko številko 051 218 040 ali
051 218 045. Če na obisk pridete popoldne, v nedeljo ali ob prazniku pokličete na
telefonsko številko 041/319-114.
5. Obiskovalci morate nositi kirurško obrazno masko, ki ves čas obiska pokriva nos in
usta. V kolikor obiskovalec odklanja uporabo kirurške maske ali ne upošteva vseh
ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, se izvedba obiska odkloni.
6. S podpisom izjave boste potrdili, da v zadnjih 14 dneh niste imeli znakov okužbe
(povišana telesna temperatura, kašelj, boleče grlo, slabo počutje, utrujenost) s COVID19, niti ste bili v stiku z osebo, ki je okužena s COVID-19 oziroma je bilo pozneje
ugotovljeno, da je bila okužena.
7. Obisk poteka na sledeči način:
➢ obiskovalec ves čas obiska nosi kirurško obrazno masko, ki prekriva nos in usta;
➢ ob prihodu si razkuži roke;
➢ obiskovalcu se izmeri telesna temperatura;
➢ v času obiska niso dovoljeni telesni stiki, s stanovalci se ne rokujete, objemate,
vzdržujete higieno kašlja.
8. Vsi paketi, dobrine, predmeti morajo tri dni ( 72 ur) odležati. Po tem obdobju so
izročene stanovalcu, kar izhaja iz prenosa okužbe preko predmetov. Tako zaposleni ne
morejo sprejeti dobrin, ki so pokvarljive.
9. Obiski iz območij, kjer je na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje
slaba epidemiološka slika in se pojavljajo nove okužbe, niso možni. Obiski bodo možni,
ko 14 dni nepretrgoma na posameznem območju ne bo nobene nove okužbe.

10. V dislociranih bivalni enotah zavoda obiski potekajo samo ob predhodni najavi v
bivalni enoti, v skladu z danimi možnostmi, razen BE Lukavci 2, kjer se obiski najavijo
pri socialni službi zavoda, kot je navedeno v točki 1 in 2.
11. Obiski v BE Lukavci 2 potekajo na za to določeni klopi in mizi, ki se nahaja ob BE.
Cenjeni svojci, znanci in obiskovalci stanovalcev. Prepričani smo, da je tudi v vašem interesu,
da se prepreči širjenje okužbe s COVID-19. Zato vas, v skrbi za zdravje stanovalcev, vljudno
naprošamo, da navodila dosledno upoštevate in nam pomagate, da ostanemo zdravi.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in pomoč.
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Vodstvo zavoda

