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CYMK st ra n 9

dso dr. janka benedika radovljica

Sašo Avsenik stanovalce spravil do solz sreče

Radovljica. V DSO Janka Benedika v

Radovljici je bil pred kratkim potrjen

koronavirus pri bolnici, ki so ji ob

slabem počutju izmerili blago povi-

šano telesno temperaturo. Premestili

so jo na kliniko Golnik, čeprav bol-

nišnične oskrbe ni potrebovala. V

domu so izolirali vse stanovalce, ki

so bili v stiku z obolelo. Bili so tudi

testirani, vsi testi so bili negativni,

kljub novemu testiranju med prazni-

ki in odsotnosti znakov okužbe so

ostali v izolaciji. Testirali so tudi vse

zaposlene in tudi pri njih so bili vsi

testi negativni.

Nepojasnjen izvor okužbe

Izvor okužbe pri stanovalki tako os-

taja nepojasnjen. Bolnico so dva dni

kasneje na Golniku ponovno testirali,

test je bil že negativen. »Domneva se,

da je bila okužba že v zaključni fazi

in je bil kontrolni test zato relativno

hitro negativen. Možno bi bilo, da se

je varovanka že pred več tedni okuži-

la od asimptomatske osebe, ki je v

času sedanjega testiranja že negativ-

na,« so zapisali v domu, poleg direk-

torja doma Alena Grila pa so se pod

dopis podpisali še številni zdravniki

in drugi člani koordinacijske skupine

in pristojni za področje obvladovanja

epidemije na zgornjem Gorenjskem.

O ko l i ščine nam je direktor doma

Gril zelo podrobno pojasnil tudi

osebno, saj je na svoji koži in v orga-

nizaciji, ki jo vodi, občutil, kakšen

preplah povzroči okužba ali sum na-

njo, zaposleni, stanovalci in njihovi

svojci ter lokalna skupnost pa mora-

jo imeti v takšnih primerih ustrezne

informacije. »Tako jim sporočamo,

da smo vendarle dom starejših, ki ni-

ma okuženih,« pravi direktor in po-

jasnjuje, da v domu dosledno izvajajo

preventivne ukrepe – tako zaposleni

kot stanovalci. Meni, da se jim je

obrestovalo tudi to, da so z omejitva-

mi za dva tedna prehitevali držav o,

saj so jih uvedli še, ko se je virus širil

po Italiji. S tem pa so zajezili tudi

druga nalezljiva obolenja.

Uživali ob presenečenju

iz Avsenikovih Begunj

Stanovalcem radovljiškega doma

s t a re j ših omogočajo gibanje znotraj

oddelka, na katerem bivajo. »Omo-

gočimo jim dopoldansko polurno

druženje ob kavici ob upošteva n j u

medsebojne razdalje, običajno se

družijo po štirje stanovalci. Dejavno-

sti izvajajo individualno. Veliko ve-

selje in zadovoljstvo stanovalcem

pomeni sprehod po svežem zraku,

zato gredo dopoldan v spremstvu

zaposlenih vsak dan na sprehod,

kjer vsi nosijo zaščitne maske. Sta-

novalci se počutijo dobro, novih res-

piratornih obolenj ne beleži m o, «

opozarja direktor.

Pred kratkim so stanovalce prese-

netili tudi fantje iz Begunj na Gorenj-

skem, ki so jim zaigrali nekaj skladb.

Ob zvokih Saša Avsenika, Nikija Le-

gata, Jureta Valjavca in Blaža Stroja

so se začeli v domu polniti balkoni,

nekateri gledalci in poslušalci nena-

povedanega koncerta pa so ob poslu-

šanju od sreče kar zajokali, dogodek

opisuje direktor. »Poudarjamo, da so

naši stanovalci pri nas na varnem in

da so njihovi svojci lahko mirni in

brez skrbi,« pravi Gril in dodaja, da

svojce o dejavnostih v domu vsako

popoldne obveščajo prek spletne

strani doma in na družbenih omrežj-

ih, zapise pa opremijo s štev i l n i m i

fotografskimi dokazi.

Za več trdnih zagotovil

in usklajenih navodil

»Še naprej se trudimo po svojih naj-

b oljših močeh, natančno izvajamo

vse predpisane protokole,« zatrjuje

Gril in poudarja, da je to naporno

delo, saj je navodil ogromno z različ-

nih inštitucij. »V prihodnje si že l i m o,

da bi bili ukrepi med seboj usklajeni,

življenjski in izvedljivi,« pravi direk-

tor. Skrbi pa ga tudi denarna plat de-

lovanja tovrstnih zavodov, saj mora-

jo izplačevati dodatke za zaposlene

iz lastnih sredstev, povsem jasnih za-

gotovil o njihovi refundaciji s strani

d ržave pa kljub dobremu sodelova-

nju z resornim ministrstvom še ni-

majo, pravi. ×

Iz radovljiškega doma sta-

re j ših je pred kratkim prišla

novica, da je ena stanovalka

okužena s koronavirusom,

čeprav okužba ni bila potr-

jena pri nobenem drugem

od zaposlenih in stanoval-

cev. Direktor doma je vztra-

jal pri dodatnem testiranju

in tretji test stanovalke je

bil vendarle negativen.
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S ašo Avsenik s prijatelji se je nenapovedano pojavil pred domom starejših in

stanovalce razveselil z glasbo. F arhiv doma dr. Janka Benedika Radovljica

Alen Gril

direktor DSO Janka Benedika

V prihodnje si želimo, da bi bili

ukrepi med seboj usklajeni,

življenjski in izvedljivi.


