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VPRAŠALNIK ZA PREVERJANJE STANJA OBISKOVALCA PRED OBISKOM  
V Domu upokojencev Izola - Casa del pensionato Isola 
(Vsa vprašanja se nanašajo tudi na obdobje preteklih 14 dni) 

 
 
Datum: __________________ 
 
Ime in priimek OBISKOVALCA: __________________________ Tel. št: _________________ 
 
Ime in priimek STANOVALCA: ___________________________________________________ 

 
 

 VPRAŠALNIK Da Ne 
1. Imate povišano telesno temperaturo (nad 37,5 stop. C)?   

2. Ali ste prehlajeni?   

3. Ali kašljate?   

4. Vas boli v grlu, žrelu?   

5. Imate spremenjen okus ali vonj?   

6. Imate občutek težkega dihanja ali stiskanja v prsnem košu?   

7. Imate bolečine v mišicah?   

8. Imate prebavne težave (drisko ali bruhanje)?   

9. Ima kdo drugi doma ali v službi take težave?   

10. Ste imeli morda pozitiven bris na COVID-19?   

11. Ste bili v stiku s COVID-19 potrjenim bolnikom (oboleli svojci, 
sostanovalci)? 

  

12. Izmerjena telesna temperatura ob prihodu   

 
 
POMEMBNO: če se v 3 dneh po obisku pojavi kateri izmed zgoraj omenjenih znakov, je 

potrebno to sporočiti osebju Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola! 

 
V kolikor ste na katerokoli vprašanje odgovorili pozitivno, se PRED OBISKOM NAJPREJ 
posvetujte z osebjem Doma upokojencev Izola – Casa del pensionato Isola. 

 
 
IZJAVA:  

Seznanjen/a sem s pogoji, ki jih je predpisalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti št. 0075-1/2020/29 z dne 30.4.2020 (glej hrbtno stran vprašalnika). 
 
 
S podpisom potrjujem resničnost vseh navedb: 

 
_______________________________________________ 
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Povzeto iz dopisa MDDSZEM: 

COVID-19 negativni zavodi (osnovni namen je preprečevanje vnosa okužbe) 

 

Obiski naj potekajo pod naslednjimi pogoji: 

- Obiski morajo biti vnaprej najavljeni, po elektronski pošti ali telefonu. 

- Vsak zavod naj obiske razporedi čez cel dan oziroma teden, da se prepreči 

preveliko število obiskovalcev ob istem času. 

- Že vnaprej se naj določi čas posameznega obiska oziroma se naj na podlagi najav 

pripravi urnik obiskov. 

- Obiski naj bodo omejeni na posameznika (najožji družinski člani, prostovoljci, ki so 

že do sedaj obiskovali posameznega oskrbovanca), razen v primeru, da oskrbovanca 

obišče oseba, ki potrebuje pomoč tretje osebe. 

- Obiskovalci morajo ob vstopu v dom podati izjavo, da so bili v zadnjih 14 dneh 

zdravi in da v tem obdobju tudi niso bili v stiku z nobeno osebo, ki je imela znake 

okužbe oziroma je bilo kasneje ugotovljeno, da je okužena. 

- Ob vstopu v dom mora biti urejena kontrola obiskovalcev (razkuževanje rok, 

obrazna maska, preverjanje morebitnih simptomov okužbe, merjenje temperature, 

spremljanje obiskovalca do točno določene lokacije obiska). Na tej točki se spodbuja 

tudi ozaveščanje obiskovalcev s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja 

okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja…). 

- Po možnosti naj obiski potekajo na zunanjih površinah ali večjem, v ta namen 

predvidenem prostoru. V notranjih prostorih je treba upoštevati razdaljo vsaj 1,5 

metra (že vnaprejšnja postavitev stolov, talne oznake…). 

- Za vsakim obiskom je potrebno razkužiti površine, kjer sta obiskovalec in 

oskrbovanec sedela ter prezračiti prostor. 

- V primeru, da oskrbovanci ne more zapustiti svoje sobe, se obiske lahko izjemoma 

dovoli v sobi, s predhodno najavo vodstvu zavoda, ki poskrbi da je ob obisku prisotna 

tudi oseba, zaposlena v zavodu. Obisku se v tem primeru zagotovi dodatna varnostna 

oprema (poleg maske in rokavic, vsaj še zaščitni plašč). Tudi v teh primerih je treba 

upoštevati ustrezno razdaljo. 

- Obiskovalci naj pri oskrbovancih brez okužbe nosijo masko, ki prekriva usta in 

nos in si redno razkužujejo roke. 

- Obiskovalci se naj z oskrbovanci po možnosti ne rokujejo, objemajo, dotikajo 

obraza… 

- Obiski naj bodo nadzorovani. 

- Treba je voditi redno evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko), in sicer 

zaradi identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2. 

 

 

 


