MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE JULIJ
Joj, joj, res bi že bil čas, da pišemo o načrtih, poročamo o dogodkih, o brezskrbnih počitniških dneh. A
situacija je takšna kot je. In sedaj je glavno vprašanje KAKO OHRANITI DOBRO VOLJO IN TREZNO
RAZMIŠLJANJE V TEM CORONA ČASU? Če prav pomislim TEŽKO, vendar ni nemogoče. Vedno
imamo IZBIRO. Lahko se pritožujemo od jutra do večera, česa ne moremo, česa ne smemo, kaj bi si
želeli, kakšne so in bodo posledice tega obdobja in še in še. Kot vsaka stvar je tudi tole Corono potrebno
pogledati še iz druge, dobre strani. Na dobri strani so dejstva: da manj in bolj skrbno nakupujemo, ne
hodimo v nedeljo v trgovino, pri sestavljanju jedilnikov smo inovativni, hrano, ki nam ostane znamo sedaj
ponovno uporabiti in narediti iz nje novo jed, posledično zavržemo manj hrane kot pred Corono, znamo
peči kruh brez kvasa, znotraj družin smo nenadoma našli več časa za igro z otroki, u pa ja, pospravili
smo omare, za katere smo se vsaj v mislih delali, da ne obstajajo, ker se nam je vseh stvari zdelo škoda,
privarčevali smo na družinskem proračunu, saj smo porabili precej manj denarja namenjenega za gorivo,
nismo načrtovali izletov, bilo je manj industrije, manj izpušnih plinov in od vsega hudega si je vsaj malo
lahko odpočila tudi naša mati narava. Tu in tam se je našla tudi kakšna dodatna urica spanja, ker je bilo
vse bolj sproščeno, sami smo si lahko prilagajali urnike in kot v vsaki krizni situaciji smo si Slovenci bolj
kot sicer priskočili na pomoč, prinesli iz trgovine »fasngo« za starejšo sosedo, šli za koga v lekarno,
pekarno, tu in tam pa smo si kljub takšnim in drugačnim novicam ukradli kakšen trenutek za razmišljanje
o sebi, o tem kako sem jaz sam s seboj, z mojimi mislimi, s prihodnostjo, načrti….
Je dobra, ta druga stran, kajne?
Dejstvo je, da je Corona postala naš vsakdan, zato vsi ukrepi, ki smo jih navedli v prejšnji mesečni
informaciji in s katerimi smo vas praktično obveščali že od meseca marca dalje še vedno veljajo:
 maske ostajajo tako kot doslej obvezne pri prevozih in premikih znotraj VDC-ja,
 skupine se med seboj še vedno ne smejo mešati, zato bomo tudi v bodoče upoštevali vse
protokole glede druženja, kave, odmorov, odhodov na WC,
 avtomat za kavo uporabljajo le zaposleni – seveda ob spremstvu uporabnika, da izrazi svojo željo,
 ob kakršnih koli bolezenskih znakih prosimo, da v dobro vseh nas obdržite uporabnika doma,
najmanj od 5 do 7 dni, če znaki minejo že takoj naslednji dan, v primeru trajanja znakov bolezni
se obrnete na izbranega zdravnika, da napoti na testiranje. Do informacije o rezultatih testa
ostanejo uporabnika doma, priporočljivo še kak dan dlje,
 uporabnik, ki bo v VDC prišel s kakršnimi koli bolezenskimi znaki, bo poslan domov do ozdravitve
oziroma do rezultatov testa,
 če gre uporabnik na počitnice, na morje, v hotel, kjer je več ljudi prav tako po vrnitvi iz dopusta
izleta z večjim tveganjem (avtobus, kopališča,….) ostane doma še od 5 do 7 dni,
 pri ponovni vključitvi morate za uporabnika obvezno PREDHODNO POSLATI/DOSTAVITI
vprašalnik o oceni tveganja. V Litiji Boštjanu, v Zagorju Hedi. Brez izpolnjenega vprašalnika
bomo uporabnika primorani zavrniti. 10. 8. 2020 pošljite VSI – tako DE Litija kot DE Zagorje
vprašalnik na pošto na VDC Zagorje, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje, po prejemu
vprašalnika vas bosta poklicala Heda ali Boštjan, preverila stanje in tveganja, ter se
dogovorila za ponovno vključitev. Brez predhodno vrnjenega vprašalnika in povratnega
klica iz naše strani vključitev ne bo možna!!!!
 vprašalniki so dostopni na naši spletni strani (http://vdc-zagorje.si/povezave/), vsi ste jih v fizični
obliki prejeli tudi s prejšnjo mesečno informacijo, če ga kdo nima in ga sam ne more natisniti naj
pokliče Hedo na 051 334 860, da vam ga pošljemo po pošti.
 O vsakem pojavu kakršnega koli bolezenskega znaka pri uporabniku ali koga izmed domačih, s
katerim je uporabnik v pogostem kontaktu vas prosimo, da o tem takoj obvestite Hedo v enoti
Zagorje in Boštjana v enoti Litija, da lahko pravočasno sprejmemo vse ukrepe, ki so nam
zakonsko naloženi za izvajanje v takšnih situacijah.
 ŠE ENKRAT POUDARJAMO, DA ČE PROSIMO, DA UPORABNIK OSTANE PO NEKEM
TVEGANEM STIKU, DRUŽENJU, ZNAKIH BOLEZNI DOMA, TO NAREDIMO ZATO, DA NAM
V PRIMERU OKUŽBE NE BI BILO POTREBNO PONOVNO ZAPIRATI CELOTNEGA
ZAVODA, KAR MENIMO, DA JE INTERES VSEH NAS. ENAKO RAVNANJE PRIČAKUJEMO
TUDI OD VSEH ZAPOSLENIH. ZASAVSKI VDC-jevci smo ODGOVORNI IN ODPRTI.

Ponovno vas prosimo, da za uporabnike uredite brezplačno
vozovnico za medkrajevni promet, ki jo lahko pridobijo vsi
invalidi in upokojenci od 1. 7. 2020 dalje.
Postopek je takšen, da je najprej potrebno pridobiti evropsko kartico
invalidnosti. Če ima uporabnik kartico upokojenca zadostuje tudi ta.
1. Evropsko kartico invalidnosti pridobite na upravni enoti ob
predložitvi Odločbe o priznanju invalidnosti ter fotografije.
2. Ko že imate kartico invalidnosti (ali kartico upokojenca) vložite
vlogo za pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevni
promet. Vloga za pridobitev kartice za brezplačni medkrajevni promet je dostopna na naši spletno
strani: http://vdc-zagorje.si/povezave/. Več na: https://www.gov.si/zbirke/storitve/pridobivanjebrezplacne-vozovnice-javnega-medkrajevnega-potniskega-prometa/
Z mesecem avgustom pristojno ministrstvo že ukinja povračilo potnih
stroškov uporabnikov na programu socialne vključenosti, za ostale
storitve je sedaj še prehodno obdobje. Vsi uporabniki, ki so zmožni
samostojnega prevoza z medkrajevnim prometom ne bodo več
upravičeni do povračila potnih stroškov oziroma do prevozov na drugih
zakonskih podlagah, da ne bo prihajalo do dvojnega financiranja. Zato
Vas res pozivamo, da čim prej uredite brezplačne vozovnice za vaše
sinove, hčere, varovanke, varovance.
ŠE VEDNO VELJA, DA V ENOTAH BIVANJA NISO MOŽNI
ODHODI DOMOV. MOŽNI SO OBISKI – PO PROTOKOLU ZA
OBISKE – VNAPREJ NAPOVEDANI PRI HEDI, OD PONEDELJKA
DO SOBOTE. OB NEDELJAH OBISKI NISO MOŽNI IN BODO
ZAVRNJENI. PRAV TAKO BODO ZAVRNJENI VSI OBISKOVALCI,
KI SVOJEGA OBISKA NE BODO NAPOVEDALI IN SE NE BODO DRŽALI PROTOKOLA.
Prav je tudi, da v tej mesečni informaciji pohvalimo prav vse stanovalce in stanovalke. Omejitve trajajo
vse od vrnitve iz zimovanja v marcu, vendar kljub temu situacijo stanovalci razumejo in skupaj vztrajamo,
si zaupamo in se medsebojno podpiramo, kar je pri vsej zadevi ključnega pomena. Potrudili se bomo,
da bomo do konca leta za stanovalce poiskali varne namestitve za krajši oddih, da bodo lahko
vsaj malo zamenjali okolje in šli z novo energijo v jesenski in zimski čas. V tem trenutku sama
lokacija še ni znana, le toliko, da ste obveščeni, da bodo tudi stanovalci imeli možnost koristiti
svoje turistične bone.
Pohvala velja tudi vsem uporabnikom dnevnih enot, ki se držijo protokolov, pridno vsi skupaj delamo in
se imamo skupaj lepo, ne glede na vse… Pa seveda hvala celotnemu kolektivu zaposlenih zasavskega
VDC za vso fleksibilnost, naravnanost na potrebe uporabnikov, odgovornost, marsikdaj tudi
»žrtvovanje« v privatnem življenju na račun ohranjanja zdravja v zasavskem VDC-ju. Skupaj zmoremo

Ne pozabite. VDC dnevne enote s prevozi bodo od 3. 8. - 14. 8. 2020 na
dopustih. Z delom ponovno začnemo 17. 8. 2020.
OSTANIMO ŠE NAPREJ ZDRAVI IN OPTIMISTIČNI.
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