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Starsem/svojcem/zakonitim zastopnikom uporabnikov VDC Novo mesto

Tadev a: N uj no obvestilo

Spostovani starSi/zakoniti zastopniki uporabnikov.

Glede na aktualne epidemiolo5ke razmere v Republiki Sloveniji, ponovno pojasnjujemo in vas
prosimo, da dosledno upostevate vse v nadaljevanju nastete ukrepe za preventivo pred
morebitnim prenosom oku2be z virusom COVID - 19, ki veljajo v naSi organizaciji.

Pri nadrtovanju izvajaiJa obiskov v VDC Novo mesto se upoSteva:
- svojci svoj obisk predhodno najavite socialni delavki ali vodjem enot,
- na obisk pride ena zdrava oseba,
- ob prihodu je potrebno izpolniti izjavo, obvezna je za66ita maska ter razkuievanie

.ok,
- med obiskom upogtevajte navodila ravnanja za prepre6evanje Sirjenja okuZbe

(higiena kailja, razkuievanje rok, obrazna maska, ustrezna razdalia).

V primeru vecdnevnega bivanja uporabnika izven institucije (odhodi domov) se upoiteva:
- odhod uporabnika iz zavoda mora biti vnaprej dogovorien s socialno delavko ali

drugim strokovnim delavcev v zavodu,
- v 6asu bivanja izven zavoda je nujno izvaianie preventivnih ukrepov za

prepreeevanje okuZbe z virusom COVID - 19 (higiena rok, higiena ka5lja, fiziEna
distanca, izogibanje dogodkov na katerih je prisotno vedje Stevilo oseb),

- ob vsaki vrnitvi v zavod mora uporabnik skozi aktivno preverjanje njegovega
zdravstvenega stanja ter preverjanje epidemiolo5kih razmer pri uporabniku in

dru2ini pri katerije bil na obisku (izpolnjena izjava, kijo prejmete ob odhodu iz zavoda).

Nenapovedanih obiskov ali izhodni in vrnitve v VDC Novo mesto ne bomo omogo6ali.

Za morebitna dodatna pojasnila lahko pokli6ete socialno delavko Janjo Jak5e na tel. 5t. 07/39
33 248 in 03{17 {9 232 ali e-mail: janja.jakse@vdc-nm.si.

Zahvaljujemo se vam za ravumevanj e in vas lepo pozdravljamo
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