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Spoštovani svojci in prijatelji VDC Novo mesto. 
 
Kljub nenehnemu trudu, predanosti ter vsem ukrepom smo bili včeraj zvečer obveščeni, da je 
ena uporabnica v bivalni enoti v Trebnjem pozitivna na test prisotnosti virusa COVID-19. 
Uporabnica se počuti dobro in je trenutno že brez simptoma (povišana telesna temperatura), 
ki je značilen za okužbo z virusom COVID-19 in je bil povod za testiranje. 
 
Vsi ostali uporabniki in zaposleni, ki so bili z uporabnico v kontaktu, so brez simptomov in se 
počutijo dobro. V dogovoru z regijsko epidemiološko službo bodo vsi preostali uporabniki 
testirani danes. Prav tako bodo danes testirani vsi zaposleni, ki so bili v kontaktu z uporabnico. 
 
Že pred potrditvijo rezultata smo usklajeno z epidemiološko službo NIJZ, strokovnimi navodili 
in vnaprej pripravljenimi internimi protokoli vzpostavili sivo ter rdečo cono. Sprejeli smo 
poostrene ukrepe za zaščito vseh uporabnikov in zaposlenih. Osnovni ukrep je omejitev 
gibanja za zaposlene in uporabnike znotraj bivalne enote. Ukrep bomo izvajali v času trajanja 
možnosti širjenja virusa znotraj enote oziroma do preklica. Prav tako bomo v skladu s 
kadrovskimi zmožnostmi zagotovili 24-urno prisotnost kompetentnih zdravstvenih delavcev v 
obeh conah. 
 
Zaposleni smo za preprečevanje širjenja okužbe dobro pripravljeni z jasno določenimi 
zaščitnimi in higienskimi ukrepi. Skrb za uporabnike bo še naprej potekala v skladu z navodili 
NIJZ in veliko mero prizadevanja zaposlenih za dobro počutje in zaščito vseh uporabnikov in 
lastno zdravje. 
 
Svojci vseh uporabnikov so o situaciji že seznanjeni. O stanju, vezanem na prisotnost virusa 
v enoti, vas bomo sproti obveščali. Dodatne informacije bosta svojcem oziroma skrbnikom 
redno podajali vodja bivalne enote in vodja zdravstveno negovalnega oddelka. 
 

Upamo, da bo bolezen potekala v čim blažji obliki (kot do sedaj) in se vam vsem 
zahvaljujemo za razumevanje in podporo. 
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