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Obvestilo uporabnikom in svojcem pomoči na domu in dostave kosil 

Datum: 20.3.2020 

Spoštovani,  

glede na veliko število okužb z koronavirusom, ki povzroča hudo obolenje COVID-19 smo 

spremenili režim izvajanja oskrbe na domu in dostave kosil le na tiste, ki naše storitve zelo 

nujno potrebujejo.  

Zaradi velike nevarnosti širjenja smo s strani resornih ministrstev prejeli naslednje opozorilo:  

 

ODGOVORNOST UPORABNIKOV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV 

 

ODGOVORNOST UPORABNIKOV, NJIHOVIH SVOJCEV IN DRUGIH ZA UPORABNIKA 

POMEMBNIH OSEB, KI PRIHAJAJO V KONTAKT Z UPORABNIKOM JE, DA UPOŠTEVAJO VSE 

STANDARDNE HIGIENSKE UKREPE IN DA V PRIMERU SPREMENJENE EPIDEMIOLOŠKE 

SITUACIJE OBVESTIJO IZVAJALCA POMOČI DRUŽINI NA DOMU O SPREMEMBAH V 

POVEZAVI S COVID-19 PRI UPORABNIKU ALI OSEBAH, KI SO ALI SO BILE V STIKU Z 

UPORABNIKOM. 

 

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje 

Zato vas naprošamo, da nas TAKOJ obvestite v kolikor se zdravstveno stanje pri vas spremeni, 

da bomo lahko temu prilagodili izvajanje našega dela. 

Prijaviti morate  sum ali  okužbo s koronavirusom vas ali vaših bližnjih. Obvestite nas na že 

prejeto kontaktno številko  01/8900 106 ali pa 01/8900 100.     

Ob tej priložnosti Vas tudi naprošamo, v kolikor imate možnost, da na domu zagotovite tudi 

papirnate brisače in tekoče milo. 

Prosimo za vaše sodelovanje in odgovorno ravnanje, saj bomo le tako uspešni pri zatiranju 

okužbe.  

 

Pazite nase in na vse okoli vas. 

  

Vodja zunanje dejavnosti:                                                                                   Direktorica Doma Tisje: 

Leonida Razpotnik                                                                                                    Irena Špela Cvetežar 
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Navodila in priporočila za uporabnike in njihove družinske člane 

 

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19 V DOMAČEM OKOLJU 

 

Vsi smo dolžni narediti vse za preprečevanje prenosa okužb; tudi uporabniki in njihovi družinski člani. 

Pri preprečevanju okužbe z virusom COVID-19 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo 

okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe: 

- Omejimo neposredne socialne stike. 

- Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 

- Ne dotikamo se oči, nosu in ust. 

- V primeru, da imamo simptome okužbe s COVID-19, ostanemo doma in o stanju obvestimo 

zdravnika. 

- Upoštevamo pravila higiene kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava, papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo v 

koš in si umijemo ali razkužimo roke). 

- Redno si umivamo roke z milom in vodo (vsaj 40 do 60 sekund). 

- Izogibamo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. 

- Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. 

 

NAVODILA ZA UPORABNIKA, DRUŽINSKEGA ČLANA ALI DRUGE ZA UPORABNIKA POMEMBNE 

OSEBE S POTRJENO OKUŽBO S COVID-19 V DOMAČEM OKOLJU 

Uporabnik in njegovi družinski člani naj z namenom preprečevanja širjenja virusa upoštevajo sledeča 

navodila:  

- Dokler ne okrevate, ostanite doma v samoizolaciji.  

- Ves čas samoizolacije se izogibajte stikom z drugimi ljudmi in ne sprejemajte obiskov. 

- Večino časa preživite v drugi sobi kot ostali družinski člani, če je to le mogoče. Omejite stike z 

družinskimi člani (vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 metra med vami in ostalimi družinskimi člani).  

- Redno prezračujte prostore, v katerih se zadržujete. Prezračite prostor za pet do deset minut večkrat 

na dan.  

- Upoštevajte pravilno higieno kašlja (preden zakašljate/kihnete, si pokrijte usta in nos s papirnatim 

robčkom ali zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš 

in si umijte roke 

- Skrbno si umivajte roke z milom in vodo, po potrebi jih tudi razkužujte. 

- Uporabljajte svoj jedilni/higienski pribor, perilo in brisače. 

- Površine, vidno onesnažene z izločki iz dihal, očistite; prav tako redno čistite ostale površine. 

Uporabite čistila, ki jih imate doma.  

- Posmrkane robčke in druge odpadke, onesnažene z izločki vložimo v dvojno vrečo za smeti, 

pustimo v stanovanju/hiši 72 ur in nato odvržemo v mešane komunalne odpadke. 



- Svoje perilo operite z običajnim pralnim praškom na vsaj 60 ⁰C. V primeru poslabšanja stanja 

(poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom, težko dihanje, pojav apatičnosti in zmedenosti ipd.), se 

preko telefona posvetujte z vašim osebnim zdravnikom glede nadaljnjih ukrepov.  


