
 
Skoraj 2 meseca minevata od našega srečno izpeljanega zimovanja in od zadnjega druženja v 
dnevnih enotah zasavskega VDC. Corona čas nas je prikrajšal za marsikaj. Menimo, da smo sedaj že 
vsi prišli do spoznanja, da ne glede kako nas je strah negotovosti, nepoznavanja, morebitne okužbe, 
posledic, stigme, da življenje teče dalje in so pred nami novi, drugačni časi. Časi, kjer bomo morali 
spremeniti naše dnevne navade, našo miselnost in delovanje usmeriti še bolj k medčloveški 
soodgovornosti. Mislimo, da med nami ni nobenega, ki se v teh časih ne bi spraševal, kaj bo z mano, 
kaj bo z nami, kako bo potem, ko odpravimo karanteno, kdaj bo končno konec... Vsak dan po 13. 
marcu nam je prinesel nove poglede, nove informacije, nove bojazni, nove protokole in res v prvi vrsti 
veliko odgovornost in skrb za zdravje naših stanovalcev, ki so nam bili zaupani v popolno varstvo in 
oskrbo. Potrebno je bilo veliko prilagajanja, sprememb, reorganizacije dela. Najbolj veseli smo bili 
složnega sodelovanja zaposlenih, upoštevanja vseh strogih protokolov, da smo se uspešno izogibali 

okužbi s Corono. Hvaležni smo čisto vsem, ki so nam pri tem pomagali. 
Na podlagi pristojnih ministerstev in Nacionalnega inštituta za javno zdravje vsi zaposleni še vedno dosledno upoštevamo 
poostrene sprejete preventivne ukrepe, podpisali smo izjavo, da na delo hodimo povsem zdravi, vsi zaposleni pri delu s 
stanovalci nosimo zaščitne maske in ostalo osebno varovalno opremo, izvajamo poostreno higieno rok, dnevno poročamo na 
MDDSZ o zdravju stanovalcev, zaposlenih. Tudi če nismo v službi, se izogibamo vsem stikov izven družine oz. gospodinjstva.  
Za trenutne razmere imamo v VDC zagotovljene dovolj zaščitne opreme. Začetno krizo velikega pomanjkanja zaščitnih mask 
smo rešili s predanimi zaposlenimi v lastnem programu, ki so nam zašili pralne maske, ki jih še vedno uporabljamo, saj po 
mnenju zdravnice medicine dela zadostujejo kot zaščita pred okužbo. S tem tudi varujemo naravo, saj množična uporaba 
zaščitne opreme za enkratno uporabo dodatno onesnažuje okolje.  
Ne glede na to, da ste uporabniki dnevnih enot ostali doma nismo želeli izgubit stika z vami, tako smo  in bomo  tudi v bodoče  
ohranjali stike preko telefonov in ostale tehnologije, ki nam na srečo omogoča, da se lahko vidimo, si pomahamo, kar je tako 
vam, kot pripovedujte kot tudi našim zaposlenim velikega pomena. Ljudje potrebujemo drug drugega že če nam gre vse kot po 
maslu, če pa je potrebno upoštevati še vse omejitve glede stikov, glede dnevne rutine pa še toliko bolj. Tako klici mentorjev kot  
klici presenečenja, ki so zaživeli kot ideja nekaterih zaposlenih so resnično dobrodošla popestritev in tudi klici svojcev 
zaposlenim so nam zelo dragoceni, pa čeprav gre le za čisto splošen »kako si, kako preživljaš čas….« Res hvala vsem za 
ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. 

ENOTE  BIVANJA  
Prav je, da vam skušamo  predstaviti trenutno situacijo, ki je v tem trenutku v zasavskem VDC-
ju. Vsi stanovalci so zdravi, optimistični in jim razen objema in telesnega stika s prijatelji, svojci, 
samostojnega izhoda v trgovino, ali kar tako po mestu, nič drugega ne manjka.  Kljub omejitvam 
in ukrepom, ki jih je potrebno še vedno upoštevati skrbimo, da življenje teče kar se da normalno. 
Glede na to, da se v enote bivanja med tednom vključujejo tudi zaposleni iz dnevnih enot, se 
dogaja vedno kaj novega, drugačnega. Ljudje smo si različni. Podobne stvari delamo na 
drugačen način, kar je lahko v takšni situaciji, kot jo imamo sedaj, prav dobrodošlo.  

 
Na   srečo nam je vreme naklonjeno in lahko stanovalci veliko časa preživijo na svežem zraku in soncu, kar je po vseh smernicah 
eden izmed dobrih pogojev za preprečitev okužbe z novim virusom. Stanovalci tako kot vsako pomlad pripravljajo svoj bivalko 
vrt, urejajo gredice in so v tem času postali pravi  MasterChefi  z najrazličnejšimi sladicami ni glavnimi jedmi. Vsi zaposleni se 
res iz dneva v dan trudijo z novimi kratkočasnimi vsebinami. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov so stanovalcem 
omogočeni tudi  nadzorovani sprehodi, imeli smo koncert na prostem, 60. letnico, prvomajski piknik, pa še bi se kaj našlo… Ob  
velikonočnih praznikih ni manjkalo velikonočnih dobrot.  
Za stanovalce, ki imajo svojce v Domovih za starejše smo navezali tudi stike preko videoklicev. Izvajamo tudi nakupe stvari, ki 
stanovalcem veliko pomenijo, pri tem pa upoštevamo vse ustrezne protokole, da stvari, ki se lahko perejo operemo in razkužimo, 
ostale stojijo v skladišču 72 ur in jih šele potem vročimo stanovalcem. Od srede 6.  5.2020 dalje bodo možni obiski svojcev 
stanovalcev v Bivalni enoti ali Stanovanjski skupini, pri katerih bo potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe: 

- na obisk lahko pride le en svojec od dejstvu, da  je popolnoma zdrav, 
- svojec in uporabnik se lahko dobita le na dvorišču BE oz. SS ob "nadzoru" zaposlenega,  
- obvezno nošenje mask, varna razdalja, nedotikanje, nenošenje stvari (oz. bo za 72 ur odnešeno v skladišče s strani 

zaposlenega), umivanje rok po obisku...  
- Obiski bodo možni le v terminih, ko sta v službi po vsaj 2 zaposlena. Se pravi med tednom in ob sobotah v 

dopoldanskem času med 10:00 in 12:00 uro, ter v popoldanskem času med 15:00 in 17:00 uro,  
- za srečanje se nujno predhodno dogovorite pri socialni delavki Hedi na 051 334860. 

Kljub sproščanju ukrepov želimo, da se dogovorjenih protokolov res striktno držimo, saj smo se v tem času trudili, da smo 
preprečili vnos okužbe med stanovalce in zaposlene. Prav je, da se tudi po sprostitvi določenih ukrepov zavedamo tveganja, 
smo sami pri sebi disciplinirani glede stikov, skrbimo za redno higieno rok, se izogibamo množicam in druženjem, saj sta lahko 
ravno sprostitev ukrepov in lažno prepričanje, da je najhujše mimo, za nas in naše stanovalce lahko usodna.  

 



DNEVNI ENOTI ZAGORJE IN LITIJA 
Na podlagi  uradnih smernic Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje ter imenovanih regijskih koordinatorjev za preprečevanje okužbe s Covid 19,  smo v dveh spodnjih delavnicah 
VDC enote Zagorje morali pripraviti tako imenovano »sivo Covid cono«, kamor bi v primeru suma na okužbo in čakanja na 
rezultate, namestili obolele stanovalce ter jih na ta način ločili od ostalih. V prostorih dnevne enote VDC v Litiji pa je vzpostavljena 
tako imenovana »rdeča Covid cona« za morebitne pozitivne stanovalce VDC Zagorje in doma starejših – enota Tisje. Nobene 
izmed obeh nam na srečo še ni bilo potrebno uporabiti, potrebno pa je bilo spisati vse potrebne protokole, dejansko ločiti pot 
vstopa in pot izstopa oziroma čiste in nečiste poti ter usposobiti vse zaposlene za eventuleno delo v conah s pravilno uporabo 

vse zaščitne opreme. 
Tako kot uporabniki in v večini primerov tudi svojci, si tudi zaposleni zelo želimo, da bi se počasi odprli obe 
dnevni enoti, vendar so zaenkrat usmeritve pristojnih ministerstev takšne, da sive in rdeče cone še ne smemo 
razpustiti. Ne glede na to, mi že intenzivno razmišljamo kako, na kakšen način, pod kakšnimi varnostnimi 
pogoji bi vendarle lahko odprli dnevne enote, da ne bi ogrozili zdravja vseh nas. Do konca tedna bomo 
ministrstvu poslali naše predloge in upamo, da vas bomo čim hitreje lahko razveselili z novico, da se 
odpiramo, čeprav se bomo morali še vedno vsi skupaj držati varnostnih protokolov.  
Zaenkrat ostajamo pri rednih telefonskih kontaktih, veseli bomo tudi vaših klicev. Hvaležni smo vam za vso 
izkazano podporo in  vse povratne informacije preko spletnih omrežij in informacij ki jih posredujete našim 
zaposlenim.  
Svoje aktivnosti bomo v maju, do odprtja, razširili na individualno druženje zaposlenih z uporabniki dnevnih 
enot na prostem v njihovem kraju, po dogovoru s svojci. Ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov seveda: 

nujno, da je zdrav zaposleni in uporabnik, da gre za individualno druženje, ob obvezni uporabi zaščitne maske, upoštevanju 
varnostne razdalje. Druženje je omejeno le na zunanje površine. V 14 dneh računamo, da bodo zaposleni lahko obiskali vse 
uporabnike, ki si obiska želijo. Nekateri zaposleni so v pogovorih z vami začutili, da bi to uporabnikom in Vam veliko pomenilo, 
zato je to sedaj ena izmed dodatnih oblik naših aktivnosti, mobilni VDC - »druženje pod nadzorom«. To ni obveznost zaposlenih, 
ni usmeritev ministrstva, ampak je to dobra volja zasavskih VDC-jevcev, ki smo svoj čas pripravljeni deliti z drugimi in za druge, 
tudi takrat, ko se to od nas ne zahteva. Ker enostavno vemo, da je tako prav. Menimo, da bomo tako vsi skupaj laže pričakali 

odprtje dnevnih enot in se na sprehodih, druženju v naravi, tudi pogovorili o vse 
novostih, ki nas čakajo pri delovanju dnevnih enot VDC (varnostni ukrepi) v 
prihodnosti. 
Zasavski VDC-jevci  resnično vseskozi razmišljamo in delujemo ne le za danes, 

temveč tudi za prihodnost. Z velikim veseljem  Vam sporočamo, da imamo uradno 

potrjen projekt preko razvojne agencije LAS Zasavje s ciljem  Zgraditi vključujoče 

in povezano (VIP – vključujoče in povezano) Zasavje. Omogočiti socialno 

vključenost ZA VSE. Logotip projekta, že lahko vidite na našem FB profilu, kjer je 

bila novica že objavljena. Več informacij o projektu in aktivnostih, katerih osrednja 

naloga je zgraditi mrežo v Zasavju, ki bo poleg VDC-ja podpirala uporabnike pri njihovem življenju tudi izven VDC, pa sledi v 

naslednji mesečni informaciji. V tem času prenavljamo tudi spletno stran s spletno trgovino, ki je postala v teh časih zelo aktualna. 

Zveza Sožitje je za mesec maj  in junij odpovedala vse oblike taborov vseživljenjskega učenja in tudi vse ostale programe prav 

tako pa je tudi Specialna olimpiada Slovenije  odpovedala vse aktivnosti do nadaljnjega. 

 

Zelo pogosto vprašanje vse od zimovanja dalje je: »Ali bomo letos šli v Novigrad na morje?« Nekaj časa smo odgovarjali, da ne 

vemo, ker res nismo vedeli. Tudi sedaj je še veliko neznank, vendarle smo sprejeli odločitev, da letos letovanja v 

Novigradu, zaradi vseh potrebnih varnostnih ukrepov ne bo. Enostavno je tveganje preveliko. Sedaj je že jasno, 

da virus ne bo kar poniknil in glede na množičnost letovanja je v danih pogojih le-to nemogoče izpeljati. Iščemo 

možnosti počitnic v Sloveniji. Takoj, ko bomo imeli več informacij, vam jih bomo posredovali.  

Branja je tokrat malo več, upamo pa, da si boste vzeli čas in skupaj z uporabniki  
Čas sproščanja ukrepov je velik preizkus za vse nas, da bomo lahko pokazali, ali se znamo vesti tako, da ne prenašamo virusa 
in ne povečujemo možnosti za nastanek novih okužb.  
 
 
V tem času smo si povsem enotni, pomembno je le, da ostanemo zdravi. In če smo pričeli z medčloveško odgovornostjo naj tudi 
tole informacijo zaključimo z mislijo na solidarnost, razumevanje in medsebojno podporo.  
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