
 

Prošnja za donacijo 

DSO Metlika je bil s 6.3.2020 prvi dom, ki je bil okužen s koronavirusom.  Postavljeni smo bili pred 

veliko preizkušnjo, ki do tega dne ni bila poznana  nikomur v Sloveniji  kakor tudi širše. 

Če gledam iz vidika današnjega dne, smo odreagirali odlično in predvsem s pametjo. Način dela, 

sodelovanje s stanovalci, z delavci, z zunanjimi inštitucijami smo prilagodili takoj razmeram primerno. 

Vsakodnevno smo delali različne premike, odvisno tudi od dnevnega sodelovanja z vsemi strokovnimi 

službami in ministrstvi. Skupaj smo se učili in bili učna baza za nadaljnje strokovno odločanje. Med 

tem časom smo morali postaviti v funkcijo tudi stari grad, ki je bil namenjen za druge aktivnosti. 

Z odprtjem tega dela ugotavljamo,  da smo se odločili pravilno, saj omogočamo  nastanitve obolelih  v 

sivi in rdeči coni . Na ta način ločujemo zdrave stanovalce od bolnih, kar je ključnega pomena pri 

zaustavljanju širjenja virusa. 

Popolna preprečitev  širjenja virusa pa je naš  končni cilj v našem domu. 

In ključnega pomena je dezinfekcija prostorov. Trenutno imamo premalo  kadra , s katerim  bi lahko 

kvalitetno zadostili vsem potrebam , ki jih imamo v domu. 

Z večmesečnim testiranjem različnih robotov in aparatov za dezinfekcijo smo se odločili za nabavo 

Robota za  UV- dezinfekcijo, s katerim lahko pridemo v vsak prostor, v vsak kotiček sobe in na ta 

način dezinficiramo vse prostore,  ki jih imamo. Uporabljamo ga vsakodnevno  za razkuževanje 

prostorov, kjer je večje zadrževanje stanovalcev (jedilnica, recepcija, dvigalo, hodniki, kakor tudi sobe 

stanovalcev). 

Z njegovo uporabo razbremenjujemo  zaposlene, zmanjšujemo stroške za dezinfekcijska sredstva, 

predvsem pa  zagotovljamo večjo  varnost glede okužb z virusi in bakterijami. 

Z vso hvaležnostjo se zahvaljujemo vsem donatorjem , ki so nam do danes ali nam bodo v prihodnosti  

kakorkoli stopili naproti in zaznali našo stisko. 

Če se najdete v tej zgodbi, vam bomo neizmerno hvaležni. 

100 krat hvala, ker ste z nami. 

Ostanite zdravi! 
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