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StarSi, zakoniti zastopniki, skrbniki

Obvestilo: Odprtje bivalne enote in odpiranie dnevnega varswa za uporabnike
storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji
Po dobrih treh tednih so sodelavci skupaj z uporabniki v bivalni enoti zaustavili virus SARS-Cov-2, tako
da so z danasnjim dnem vsi uporabniki premeseeni v belo cono. Po PCR testiranju, kije potekalo veeraj,

uporabniki negativni, ved kot polovica uporabnikov pa je prebolela bolezen COVID-19
asimptomatieno ali z rahlo vroeino.
Svojcem uporabnikov v bivalni enoti se zahvaljujemo za razumevanje v preteklih treh tednih, ko niso bili
dovoljeni obiski njihovih svojcev. Obiski uporabnikov v bivalni enoti so dovoljeniod ponedel)ka22.2.2021
naprej v dogovoru z vodjo bivalne enote ali strokovnim delavcem v bivalni enoti.

so vsi ostali
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2021 smo Ze odprli enoto Vinica za dnevno varswo. Uporabniki so komaj dakali, da zadnejo

z delom v enoti. Danes, 18.1.2021 smo odprli tudi dnevno varstvo za nekatere uporabnike v VDC
Crnomelj. Po dogovorih s svojci, se bo naslednji teden vkl.iuoilo Se vee uporabnakov, 5e veeja vkljuditev
uporabnikov se pridakuje s 1.3. 2021.
Vsem svojcem uporabnikov se zahvaljujem za razumevanje, ko je bilo dnevno varstvo od 21. 1. 2021
do danes zaprto in so morali sami v tem easu poskrbeti za svoje otroke, saj smo morali kadrovsko
okrepiti delovanje v bivalni enoti za rdeeo in sivo cono z zaposlenimi iz dnevnega varstva.
Zahvaljujem se Zdravstvenemu domu Crnomelj in njihovim zaposlenim, da so testiranja za uporabnike
opravili v bivalni enoti, kot tudi cepljenje uporabnikov iz dnevnega varstva v VDC Crnomelj. Zahvaljujem
se tudi DSO Crnomelj jn njihovim zaposlenim, ki so opravili hitre teste za zaposlene. Zahvala velja tudi
epidemioloski sluZbi - enoti Novo mesto NlJz, za dobro sodelovanje in uporabne nasvete, ki smo jih
crejeli v zvezi z navedeno situaciJo.

S spostovanjem,

-#-Z/mag. Borut Grabrijan
direktor VDC e rnomelj

