
VARSTVENO DETOVNI CENIER
Nolo nesto

Stev.: 166-1/202G'l't5
Datum: 26.5.2020

Svojci svoj obisk predhodno najavite socialni delavki na telefonsko Stevilko 07/39 33 248 ali e-
mail: janja.jakse@vdc-nm.si.

Dovoljeno je prina5anje osebnih predmetov.

Obiski bodo mogoei eno uro in vas prosimo, da se tega driite

Hkrati vas obve5damo, da v skladu z obvestilom pristojnega ministrstva o prenehanju omejitve
izvajanla storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji na6rtuiemo postopno
ponovno izvajanje le{eh ob izpolnjevanju vseh preventivnih ukrepov, kot so redno in temeljito
umivanje rok z milom in vodo in/ali razkuievanje rok, upoStevanje higiene kihanja in ka5lja,
redno zradenje prostorov, v skladu z zmoZnostmi zagotavljanja razdalje med uporabniki,
uporaba zasditnih mask, razku2evanje delovnih povr5in in podobno. Zahvaljujemo se vam za
pomod in sodelovanje pri organizaciii. O todnem datumu vkliuditve uporabnika v storitve bo
obve5den vsak uporabnik posebej oziroma njihov starS ali skrbnik.

Hvala za razumevanje in veselimo se sredanja z vami

Objaviti
Trebnje

na spletni strani VDC Novo mesto in FB
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VARSWENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO, SMIHEL 3, SOOO NOVO MESTO

TEL:07 39 33 245, FAX:07 39 33 255

e-mail : info@vdc-nm.si

Spostovani svojci, skrbniki in obiskovalci VDC Novo mesto.

S ponedeljkom, 1.6.2020, se postopoma vrada Zivljenje v VDC Novo mesto na stare tirnice.

Obiski bodo mozni vsak dan, in sicer od '10:00 do 11:30 ter od 14:30 do 17:00.

Se vedno velja pravilo, da na obisk pride ena zdrava oseba. Ob prihodu je pohebno izpolniti
izjavo, obvezna je za5ditna maska ter razkuZevanje rok. Priporodamo vam, da obisk izvedete
na zunanjih povr5inah zavoda (park pred stavbo ali za njo, terasa ...). lzjemoma se lahko
zadriujete v sobi stanovalca in v skupnem prostoru, kjer stanovalec biva. Prosimo vas, da se
drugje po zavodu ne gibljete.

Pri obiskih Se vedno upoStevajte navodila ravnanja za prepredevanje Sirjenja okuzbe (higiena
kaslja, razku2evanje rok, obrazna maska, ustrezna 'azdalia).


