SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM
LESKOŠKOVA CESTA 4, 1000 LJUBLJANA

PE DOM ZA STAREJŠE BOR, ČRNI VRH 120, 5274 ČRNI VRH

PROTOKOL OBISKOV V SVZ VITADOM, PE DOM ZA STAREJŠE BOR, ČRNI VRH
V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
V skladu z okrožnico številka 0075/1/2020/29 poslano s strani Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v SVZ Vitadom, PE Doma za
starejše Bor, Črni Vrh, uvajamo protokol obiskov, v katerega smo vključili vse
smernice in priporočila, ki so nam bila posredovana in jih moramo dosledno
izpolnjevati ter upoštevati v času izvajanja obiskov.
Dom odpira vrata za obiskovalce z dnem 11. 5. 2020. Obiski svojcev morajo biti
vnaprej najavljeni po telefonu na telefonsko številko recepcije 05 37 51 300 ali
po elektronski pošti: obiski@vitadom.si . Najava obiska poteka vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 13. in 16. uro. V primeru, da se na dogovorjeni
datum in uro obiska ne morete udeležiti, nas prav tako o tem obvestite na
zgornjo telefonsko številko ali elektronsko pošto.
Obiski v Domu za starejše Bor so razporejeni preko celega dneva, tudi v soboto
in nedeljo in bodo potekali ob naslednjih urah:
- 9:00
- 10:00
- 11:00
- 14:00
- 15:00
- 16:00.
Dnevno več varnih obiskov trenutno ne zmoremo zagotoviti zaradi kadrovskih in
organizacijskih oblik dela. V Domu biva 139 stanovalcev in vsem želimo
omogočiti socialen stik s svojimi bližnjimi. Zaradi zagotavljanja varnosti zdravja
in števila stanovalcev v domu predpostavljamo, da bo lahko vsak stanovalec imel
v povprečju le en obisk na mesec. Zato vam predlagamo, da se še naprej
poslužujete alternativnih oblik stika preko video klicev.
Ob dogovorjeni uri obiska je lahko v Domu za starejše Bor, Črni Vrh samo en
obiskovalec (obiskovalci so lahko najožji bližnji svojci - kontaktne osebe
stanovalca, vnesene v informacijski sistem do 30. 04. 2020). Čas obiska je omejen
na do 30 minut na eno zdravo osebo. V primeru, da stanovalca obišče oseba, ki
potrebuje pomoč tretje osebe, je v tem primeru lahko prisotna tudi tretja oseba.
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Vsak obiskovalec je dolžan ob vstopu v Dom za starejše Bor, Črni Vrh podati pisno
izjavo, da je bil v zadnjih 14 dneh zdrav in da v tem obdobju tudi ni bil v stiku z
nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da
je okužena. Ob obisku v Dom, prinesite izpolnjeno izjavo s seboj (izjava je priloga
tega protokola) oz. jo boste izpolnili pred stikom.
Vsakemu obiskovalcu bomo ob obisku izmerili telesno temperaturo, razkužil si
bo roke, povprašali ga bomo o morebitnih simptomih okužbe in ga bomo
spremljali do lokacije obiska. Obiskovalec bo ob obisku dobil masko. Ob obisku v
Domu bomo spodbujali tudi ozaveščanje obiskovalcev s splošnimi navodili
ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (umivanje in razkuževanje rok, higiena
kašlja, ustrezna razdalja…).
Naprošamo vas, da se vsak obiskovalec odgovorno vede do sebe, svojih bližnjih
in do zaposlenih v Domu za starejše Bor, Črni Vrh in v Dom ne prihaja s kakršnimi
koli znaki okužbe s COVID-19 ali drugimi nalezljivimi bolezenskimi znaki.
V času trajanja obiska ne bo možno zapustiti mesta za obiske in ne bo možno
skupaj s stanovalcem na sprehod v okolico Doma. Ob obisku ni dovoljen vnos
predmetov, hrane ipd. Velja enak protokol (recepcija, 72 ur hrambe).
Obiski bodo potekali zadaj za domom v pokriti terasi, kjer je prostor za dostavo–
glejte napis OBISKI kamor bo osebje pospremilo stanovalce, ki so mobilni ali so
na invalidskih vozičkih.
Za vsakim obiskovalcem in stanovalcem bomo stol, na katerem so sedeli,
razkužili. Po končanem obisku bomo izvedli ustrezno razkuževanje.
Za obiske stanovalcev, ki se zaradi zdravstvenih stanj ne posedajo, bomo
organizirali obisk na nadstropju skozi steklena vrata. Obiskovalci se najprej
srečajo z osebjem, da opravi vse predpisane protokole, nato gredo po požarnih
stopnicah do oddelka D, tam pa skozi steklena vrata vidijo svojca. Stik ne bo
neposreden.
V primerih, ob iztekanju življenja, bomo svojcem omogočili, da se od svojega
bližnjega poslovijo v dogovorjenem prostoru. Ponudili jim bomo vso zaščitno
opremo.
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Obiskovalci so ob obisku dolžni nositi masko in si vestno razkuževati roke ter
upoštevati navodila zaposlenih. V primeru, da se obiskovalec ne bo držal navodil
in ne bo upošteval protokola, bomo primorani obisk prekiniti.
Priporočamo, da se obiskovalci s stanovalci po možnosti ne rokujejo, objemajo,
dotikajo obraza in zaradi varovanja zdravja sebe in svojega bližnjega vzdržijo
fizičnim kontaktom.
Obiski v Domu so po navodilih ministrstva nadzorovani, zato vas bo ob prihodu
na obisk, sprejelo osebje Doma in seznanilo z ustreznimi ukrepi in pospremilo do
mesta obiska.
Vodili bomo redno evidenco obiskov. V evidenco obiskovalcev bo vključeno ime
in priimek obiskovalca ter telefonska številka zaradi identifikacije kontaktov ob
eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.

KRATEK POVZETEK PROTOKOLA:
1. Naročite se na obisk – telefonska številka in elektronski naslov sta
navedena zgoraj.
2. Ob dogovorjeni uri, na dogovorjen dan počakate na parkirišču za domom,
kjer vas bo sprejel zaposleni Doma. Izročil vam bo masko, izmeril vam bo
telesno temperaturo, razkužili si boste roke, povprašal vas bo o simptomih
in vi mu boste izročili že podpisani izjavi, ki sta prilogi tega protokola ali pa
ju boste izpolnili.
3. Zaposleni vas bo pospremil do prostora za obiske.
4. Sedli boste na zato predvideni stol.
5.
6.
7.
8.

Zaposleni bo pospremil vašega bližnjega na mesto obiska.
Po preteku 30 minut, boste mesto za obiske zapustili.
Zaposleni bo razkužil vse površine.
Stanovalec bo s strani zaposlenih pospremljen na svoje nadstropje oz.
enoto.

Datum: 05. 05. 2020
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Izjava o seznanitvi s protokolom obiskov
v Domu za starejše Bor, Črni Vrh

Podpisani(a)_____________________________________________________________,
(ime in priimek)

svojec(ka) stanovalca ____________________________________________________
(ime in priimek)

IZJAVLJAM,
- da sem seznanjen(a) s protokolom obiskov v Domu za starejše
Bor, Črni Vrh in bom vsa predpisana navodila in usmeritve
protokola dosledno upošteval(a) in spoštoval(a) z namenom
varovanja zdravja stanovalcev in zaposlenih.
- v primeru neupoštevanja protokola, ima osebje doma pravico, da
obisk prekine.

datum:
_____________________

podpis:
__________________________
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Podpisani(a) _____________________________________________________________,
(ime in priimek)

kontaktna telefonska številka ___________________________________________

IZJAVLJAM,

da sem bil(a) v zadnjih 14 dneh zdrav(a) in da v tem obdobju nisem
bil(a) v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake okužbe oziroma je bilo
kasneje ugotovljeno, da je okužena.

S svojim podpisom jamčim, da je izjava resničen odraz mojega
zdravstvenega stanja.

datum:
____________________

podpis:
_______________________

__________________________________________________________________________________

Izmerjena telesna temperatura ob obisku: ___________
(izpolni Dom Bor)

