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Dne: ________ 
                
                                                           Z A P I S N I K 
 
 
sestavljen dne _________ v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice v zadevi institucionalnega varstva za 
_______________. 
 
PRISOTNI: 
 
Stranka:  _______________ 
Socialna delavka: Duši Žakelj 
 
 
_____________, roj.  ___________, stanujoč-a________________, državljanstvo: slovensko, zaposlitev/ status: 
__________ 
 
                                                                   i z j a v i: 
 
Glede začasnega sprejema  v Dom,  
 
A. sem seznanjen/a,  
 
- da je potrebno opraviti hitri test na Covid 19. Moj oče ni bil cepljen proti Covid 19. 
 
- da je potrebno priskrbeti osebno in zdravstveno izkaznico.   
 
- da je potrebno v dom prinesti osebna oblačila in obutev. Poleg tega se ob sprejemu prinesejo v dom tudi vsa zdravila, ki jih 
stanovalec/ka uživa in inkontinenčne  pripomočke. Pranje perila se ne opravlja v domu. 
 
- da so obiski v domu vsak dan in sicer v zimskem in poletnem času od 8- 20 ure.  
 
- da dom ne odgovarja za izgubo denarja in je zato priporočeno, da stanovalka/ ec hrani manjše zneske denarja. Prav tako 
dom ne odgovarja za dragocenosti ( nakit, ura, slike…) in ostalo lastnino stanovalca/ke. Skrb za to prevzame stanovalec/ka 
oziroma svojci. 
 
- da v času začasne namestitve za zdravstveno varstvo ostaja pristojen osebni zdravnik 
 
 
B. potrjujem,  
 
- da sem prejel/a zloženko s  pomembnimi telefonskimi številkami odgovornih  oseb v domu   
 ( na vprašanja o zdravstvenem stanja sorodnika/ce  odgovarja vodja  zdravstveno negovalne služba ali nadzorne sestre, na 
vprašanja o zdravstveni diagnozi in terapiji  odgovarja domska zdravnica,  na vsa ostala vprašanja v zvezi z bivanjem pa  
socialno delavka).  
 
- da sem prejel/a zapis o paketih oskrbe, ki so nudene stanovalcem doma. 
- da sem prejel/a zapis hišnega reda v domu 
 
C. soglašam, da se  
      
-  račun o višini oskrbnine naj se pošlje na naslov: Omejec Erika, Aškerčeva 58, Domžale 
 
 
Stranka je zapisnik prebrala in nanj nima pripomb. 
 
 
Strokovna delavka                                                                                         Stranka: 
Duši Žakelj                                  ______________    


