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Naj bo še tako čudno, vendar tole leto je in bo 
pandemija Covid 19  resnično zaznamovala. Smo 
javni socialnovarstveni zavod, ki skrbi za eno 
izmed najranljivejših populacij. Naj razmišljanje 

“saj jaz ne morem ničesar spremeniti” ne prevlada. 
Vsak lahko nekaj prispeva k temu, da se pandemija 
upočasni. Umivanje rok, zadostna razdalja med 
ljudmi, zadrževanje doma in izogibanje večjim 
družbam. To zmore prav vsak. Vsi mi se iz dneva v 
dan sprašujemo o smiselnosti našega početja, 
vendar Covid je tu in naša dolžnost je, da v tem 
trenutku ne razmišljamo samo o sebi, 
temveč o  nas VSEH.  Želimo si  brezskrbnosti 
in sproščenosti, časa pred Corono, ko smo obrazne 
maske poznali samo iz TV nadaljevank. 

Negotovosti in strahu je v tem času veliko. Eni 
krivijo politiko, drugi kapital in farmacijo, tretji 
poznajo koga, ki je okužbo že prebolel in se sedaj 
spopada s trajnimi posledicami, ki jih je pustila 
okužba. Res en velik lonec nekih čustev s katerimi 
ne vemo kaj bi. Kar nekako se ne znajdemo, saj 
nam vsak dan prinese nekaj novega, ni rutine in 
občutka varnosti. Toda zavedati se moramo, da so 
strogi ukrepi edina rešitev in nujni za upočasnitev 
in zaustavitev širjenja virusa.  

To, da si med seboj zaupamo, da 
verodostojno podajamo informacije o 
zdravstvenem stanju o epidemioloških 
razmerah, o zdravstvenem stanju članov 
istega gospodinjstva je eden izmed  
temeljnih pogojev, da ostanemo kot zavod 
odprti, pa čeprav je potrebno vmes kakšen 
dan ostati doma.  
Naj vsak izmed nas v vlogi starša ali skrbnika 
presodi glede na okoliščine, (ali gre za druženje v 
zaprtem prostoru, ali gre za večjo skupino ljudi s 
katerimi nismo vsak dan v neposrednem kontaktu, 
ali je druženje ali neka aktivnost  namenjena 
velikemu številu oseb, površine pa se vmes ne 
razkužujejo ipd..)  kakšno je tveganje  za  okužbo in 
prenos in čisto vsak izmed nas naj ima pred seboj 
vseh 148 uporabnikov dnevne enote vključno z 29 
stanovalci za katere moramo poskrbeti 24 ur na 
dan.  Še vedno velja, da za večdnevne odsotnosti 
pošljete vprašalnik za oceno tveganja VNAPREJ 
(preko e- pošte na hedvika.kovac@vdc-zagorje.si, 
oz. DE Litija bostjan.bebar@vdc-zagorje.si ali pa 
preko navadne pošte, da lahko preverimo 
epidemiološko situacijo in se pogovorimo o 
morebitnih odstopanjih. Še vedno pa so v veljavi 
tudi vsi ostali že posredovani varnostni ukrepi.   

 
Ne glede na  Corona ukrepe 
skušamo dneve v VDC-ju 
preživljati kar se da 
normalno. Kljub delu, ki ga 
imamo v obeh enotah 
dovolj skrbimo, da smo kar 
največ na svežem zraku, da  
praznujemo rojstne dneve 
(seveda ob upoštevanju 
varnostnih ukrepov) in se 
veselimo naših novih igral, 
ki smo jih  lahko nabavili  v 
okviru EU projekta gradimo VIP Zasavje. 
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Kot smo vam že sporočili že potekajo določene 
aktivnosti v okviru projekta S teboj lahko, o 
katerem smo vam že pisali in ki ga izvajamo v 
okviru VDC Polž Maribor, katere so tiste storitve 
na podlagi Zakona o socialnem vključevanju, ki bi 

našim 
uporabnikom 

omogočale 
bivanje z 
neko podporo 
v domačem 
okolju.  V ta 
namen  že 

imamo 
vzpostavljeno 
mrežo oseb, 

ki so pripravljene nuditi podporo in pomoč 
uporabnikom pri usposabljanju za samostojno 
življenje, hkrati pa imamo znane že tudi 
uporabnike, ki bodo v projekt vključeni in s 
pomočjo katerih bomo raziskovali katere storitve 
uporabniki potrebujejo, da bi lahko kar najdlje 
ostali v domačem okolju, tudi, ko starši ali 
skrbniki ne bodo več mogli izvajati  vsakodnevne 
skrbi.  
 
V DE Litija smo v mesecu 
septembru pridobili dodatni 
prostor za še eno delavnico. 
Vsak uporabnik ima sedaj svoj 
delovni prostor, upošteva se 
lahko varnostna razdalja, 
hkrati pa nas nič več ne stiska, 
kako bomo lahko vključili 
uporabnike, ki si bodo v 
prihodnjih letih želeli vključitve 
v VDC DE Litija. Ja ne glede na 
ta negotovi čas smo aktivni 
tako pri oblikovanju 
zakonodaje za katero vemo, da lahko pomembno 
vpliva na kakovost življenja uporabnikov, njihovo 
vključenost v družbo in opolnomočenost. 
V Bivalni enoti Ribnik 1 v sodelovanju z Zasavsko 
ljudsko univerzo poteka krožek z naslovom 
naravno zabavno do zdravja. 
 V sodelovanju z območno enoto Hospic Celje smo 
organizirali prvi hospic cafee, čigar gost je bil dr. 
Karel Geržan.  Od vdiha do izdiha 
polnovredni v izvirnosti svoje osebnosti se 
je glasilo njegovo pričevanje, ki ga je 
moderiral Miha Žižek. Vsak človek je edinstven in 
izviren in kot izvirne je prav da drug drugega 
prepoznavamo in sprejemamo v vsakemu lastni 
enkratnostni. Ni dveh enakih osebnosti. Sistem 
kakršen je nam mnokograt ne dopušča izbire in 
svobode, nas okaluplja, etiketira in spodbuja 
medsebojno tekmovalnost, namesto uglašenosti 
in sočutja in preden  sočloveka – sopotnika na 
naši izvirnosti etiketirmo in mu predstavimo naša 
pričakovanja, mu povejmo kaj je že, kaj nam 

pomeni, kaj nam predstavlja, da je enkraten in 
čudovit, saj smo ljudje zaradi nenehnih 
pričakovanj  - svojih lastnih ali okolja v katerem 
živimo v svoji notranjosti zelo osamljeni, ker nas 
ljudje enostavno ne prepoznajo v naši izvirnosti. 
Predavanje je dr. Geržan zaključil z mislijo: 
»Sam moraš 
iskati in sam 
moraš najti, 
nihče ne 
more biti 
iskalec 
namesto 
tebe.« Torej 
nikoli ni 
prepozno, da 
svetlimo, 
razsvetljujemo in ozaveščamo.  
Še vedno nas sprašujete, ali je potrebno za  vse 
uporabnike urediti brezplačno mesečno 
vozovnico. Še enkrat poudarjam, da morajo 
v najkrajšem možnem času urediti 
brezplačno vozovnico za medkrajevni 
promet vsi, ki se vozijo z našim avtobusom, 
vključno s stanovalci. Za uporabnike, ki se vozijo 
s kombiji je priporočljiva, saj lahko v spremstvu 
staršev koristijo brezplačne prevoze. Za uporabo 
invalidske kartice obstaja mobilna aplikacija 
Invalidska kartica ugodnosti, ki si jo lahko 
naložite preko Trgovine Play  na vaših mobilnikih. 
preko aplikacije lahko spremljate, kje vse lahko 
koristite popuste in ugodnosti.  
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/pridobi
vanje-brezplacne-vozovnice-javnega-
medkrajevnega-potniskega-prometa/ 
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Ker nas tale Corona očitno še ne bo zapustila prilagamo spodaj izvleček iz neke ameriške 
zdravstvene raziskave, ki nam bo mogoče v kakšni situaciji olajšala prepoznavanje simptomov, 

sploh sedaj v  jesensko zimskem času. Hkrati pa vsi strokovnjaki poudarjajo pomen krepitve 
imunskega sistema, veliko bivanja in gibanja na svežem zraku kot najboljši orožji zoper Covit 19.  

Verjetna poteka bolezni pri covid-19 in gripi:  
COVID-19 GRIPA 
1. VROČINA 1. KAŠELJ in/ali BOLEČINE V MIŠICAH 
2. KAŠELJ 2. GLAVOBOL 
3. BOLEČE GRLO in/ali GLAVOBOL in/ali BOLEČINE V MIŠICAH 3. BOLEČE GRLO 
4. SLABOST/BRUHANJE 4. VROČINA 
5. DRISKA 5. SLABOST/BRUHANJE in/ali DRISKA 
Značilna izguba okusa in vonja  
Poleg naštetih težav lahko imajo bolniki s covid-19 tudi še druge 
simptome, eden od mogočih pri koronavirusni bolezni je tudi 
izguba vonja in okusa. Velik del okuženih z novim koronavirusom 
ima samo nekatere simptome, ki so lahko blagi. Veliko okuženih 
simptomov sploh nima.  
Opozarjamo, da je lahko potek bolezni covid-19 pri vsakem 
posamezniku drugačen, zato je najbolje, da v primeru simptomov 
pokličete svojega osebnega zdravnika.  
Svetovna zdravstvena organizacija za bolezen covid-19 navaja 
spodnje simptome:  
NAJPOGOSTEJŠI SIMPTOMI  
VROČINA  
SUH KAŠELJ  
UTRUJENOST    
MANJ POGOSTI SIMPTOMI  
BOLEČINE  
ZAMAŠEN NOS  
BOLEČE GRLO  
DRISKA  
VNETJE OČESNE VEZNICE  
GLAVOBOL  
IZGUBA OKUSA in/ali VONJA  
SRBEČICA ali RAZBARVANOST PRSTOV    
RESNI SIMPTOMI  
TEŽAVE Z DIHANJEM/IZGUBA SAPE  
BOLEČINA ALI PRITISK V PRSIH  
IZGUBA ZMOŽNOSTI GOVORA ALI PREMIKANJA  

Res je veliko pisanja in kar nekaj branja. Resnično Vas prosim, da mesečno informacijo 
preberete. Pogosto se dogaja, da nas sprašujete stvari, ki jih jasno zapišemo v 

mesečni informaciji v želji, da pridejo informacije do vseh vas. Ne razumite me napak: 
Radi vas slišimo, radi imamo, če nas pokličete, hvaležni pa vam bomo tudi, če si vzamete čas in to 
kar Vam sporočamo preko mesečnih informacij tudi preberete. Če je kadarkoli potrebno dodatno 

pojasnilo, imate vprašanje, vas kaj skrbi pa smo vedno dosegljivi na znanih kontaktih. 
 
 

ZASAVSKI VDC-jevci smo ODGOVORNI IN ODPRTI.  
 

OSTANIMO ŠE NAPREJ ZDRAVI IN OPTIMISTIČNI. 
 
Informacijo pripravila:  Direktorica VDC Zagorje ob Savi: 
Heda KOVAČ    dr. Špela REŽUN 

 
  
                                                                                           
                                                                                                                         
 
  


