
20. 12. 2021.     O Božiću 2021. g. 

Poštovane Obitelji i Prijatelji naših Korisnika! 

U ovom predbožićnom vremenu kada radosno 

iščekujemo rođenje Isusovo i pripremamo se za 

nadolazeću 2022. godinu, želim Vam se u ime svi 

djelatnika Kuće sv. Franje zahvaliti na protekloj 

godini i svoj brizi i pažnji koju ste iskazali kako 

svojim najmilijima koji su u KSF, tako i nama 

djelatnicima u međusobnoj iskrenoj i pozitivnoj 

komunikaciji i suradnji. Hvala Vam! 

Živimo u izazovnim vremenima, uz mnogobrojna 

ograničenja i pravila kojih se moramo pridržavati, 

iako nam se ponekad mogu činiti i pretjerana. 

Pandemija koronavirusa koja nas prati već dvije 

godine utjecala je na stil života i u našem domu i 

svakodnevnom življenju. U svemu tome i Vi ste nas pratili svojom podrškom i 

uvažavanjem nužnih ograničenja te pomogli da se korisnici što lakše nose sa svojim 

bolestima, nemoćima, ograničenjima posjeta, odlazaka izvan doma,… 

Kako smo trenutačno u tzv. četvrtom valu, a već najavljuju i peti i nadalje nas očekuje 

praćenje situacije i prilagođavanje novonastalim okolnostima.  Tijekom božićnih i 

novogodišnjih blagdana na snazi ostaje postojeća praksa oko najavljivanja vaših 

dolazaka (uz obavezno predočenje covid potvrda ili važećeg negativnog testa na koronu) 

na do 2 puta tjedno u trajanju do 30 minuta u vremenu posjeta od 10,00 do 12,00 i od 

14,00 do 17,00 sati. I nadalje se neće moći ići u sobe korisnika. Molimo Vas da se 

korisnicima ne donosi hrana i kolači domaće izrade. 

Vjerujem da ćete kao i do sada uvažiti nastojanja da svi poduzimamo u svojim 

mogućnostima sve što je moguće da se smanji mogućnost obolijevanja naših 

korisnika od covida. Iskreno se nadam da ćemo zajedno u tome i uspjeti. 

 Drage obitelji i prijatelji Kuće sv. Franje, 

od srca Vam u ime svih djelatnika želim 

čestit i radostan Božić, ispunjen svakim dobrom 

kao i zdravu, veselu, uspješnu 

i blagoslovljenu 2022. godinu 

(nadam se postpandemijsku)! 

Dario Čovčić, ravnatelj KSF 



03. 11. 2021.       OBAVIJEST OBITELJIMA NAŠIH KORISNIKA 

Poštovane Obitelji korisnika! 

Svjedoci smo svakodnevnog veliko broja novooboljelih osoba od korona virusa i 

sveprisutne opasnosti od zaraze unatoč cijepljenju i dosadašnjem preboljenju većeg 

broja osoba. 

Stoga MOLIMO sve posjetitelje našega Doma da se SVI strogo pridržavamo naputaka u 

pokušaju minimaliziranja mogućnosti oboljenja naših korisnika od Covida-19. 

Sukladno tome na snazi su i dalje sve dosadašnje mjere kojih se moramo pridržavati, uz 

promjenu OBVEZNE PRETHODNE NAJAVE DOLAZAKA U POSJETE 

KORISNICIMA (do dva puta tjedno) ZA SVE POSJETITELJE kod gl. med. sestre te 

mogućnost dolaska ISKLJUČIVO u vremenu posjeta od 10,00 do 12,00 i od 14,00 do 

17,00 sati. 

Uz to, posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući 

dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, a što je uvjet za ulazak u Dom. 

U nadi da ćemo svi, zajedničkim naporima, uspjeti i u ovom naletu sačuvati se od 

zaraze, zahvaljujem na razumijevanju, uvažavanju, podršci i pridržavanju mjera i 

svega što se provodi u zaštiti naših korisnika. 

S poštovanjem, 

Dario Čovčić, ravnatelj 

  

  

 01. 10. 2021.       OBAVIJEST OBITELJIMA NAŠIH KORISNIKA 

Poštovane Obitelji korisnika! 

Ušli smo u jesensko vrijeme, a samim time i kišovitije i 

hladnije vrijeme što nam nameće i puno više zadržavanja 

u kući, na suhom i toplome. Uz to, korona virus je i dalje 

sveprisutan te nas u mnogočemu dodatno ograničava. 

Svakodnevne velike brojke novooboljelih osoba i širenje 

zaraze traži od nas da i nadalje činimo sve koliko god je 

moguće da se zaštite naši korisnici. 

Mjerodavne institucije: Ministarstvo rada, mirovinskog 

sustav, obitelji i socijalne politike, Nastavni zavod za javno 

zdravstvo D. Andrija Štampar te Hrvatski zavod za javno 
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zdravstvo donijeli su 30. rujna 2021. godine Upute za sprječavanje i suzbijanje 

epidemije Covid-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe 

s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi (ver. 16) u kojoj se za posjetitelje u domovina 

za starije i nemoćne osobe uvodi obveza predočenja EU digitalne COVID potvrde ili 

odgovoraju dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Upute su stupile na 

snagu danom donošenja i dužni smo ih primjenjivati. 

Dio uputa koji se odnosi na posjete korisnicima donosimo u nastavku: 

  

Posjete korisnicima 

Omogućuju se posjete korisnicima u vanjskim i unutarnjim prostorima pružatelja usluge. 

Posjetitelje se obvezuje predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o 

cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. Posjetitelji su obvezni EU digitalnu COVID 

potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na 

uvid prilikom ulaska kod pružatelja usluga ovlaštenoj osobi od strane pružatelja usluga 

odnosno poslodavca. 

Iznimno, omogućavaju se posjeti u unutarnjim prostorima bez ograničenja samo u 

izvanrednim opravdanim situacijama – znatno pogoršanje zdravstvenog stanja korisnika uz 

poštivanje epidemioloških mjera. 

Ako posjetitelj odbije predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o 

cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, posjetitelju se neće omogućiti posjeta korisniku na 

smještaju. 

Iznimno, da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest 

COVID-19 predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza mogu dokazivati slijedeći posjetitelji: 
 osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog 

antigenskog testa unazad 9 mjeseci, preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne 

zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa, 

 osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima 

kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana 

laboratorijskim testom, preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene 

zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije, 

 osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a 

manje od 9 mjeseci, preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika 

primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci, 

 osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili 

su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja 

te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze, preboljenje i cijepljenje mogu dokazati 

potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR 

testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je 

datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od 

cijepljenja. 



 Prije početka posjeta (bilo u vanjskom bilo u unutarnjem prostoru), posjetiteljima je 

potrebno izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te ako se utvrdi povišena 

tjelesna temperatura, posjet se ne može ostvariti. 

 Obavezna je dezinfekcija ruku prije ulaska u prostor pružatelja usluga. O posjetima pružatelj 

usluge smještaja vodi dnevnu evidenciju. Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, 

utvrđena zaraza bolešću COVID-19 ili koji imaju simptome karakteristične za COVID-19 ne 

mogu doći u posjetu korisnicima. 

 Korisnicima kojima je izrečena mjera samoizolacije ili izolacije ili imaju simptome bolesti ne 

mogu primati posjete. Posjetitelji i korisnici imaju obvezu cijelo vrijeme nositi masku te se 

pridržavati drugih mjera zaštite. Ako posjetitelji ne poštuju utvrđene mjere zaštite prilikom 

posjeta, pružatelj usluga dužan ih je upozoriti na pridržavanje mjera. Ako i dalje ne budu 

poštivali utvrđene mjere, pružatelj usluga dužan ih je udaljiti. 

 Zaštitnu opremu korisnicima osigurava pružatelj usluge dok posjetitelji sami osiguravaju 

potrebnu zaštitnu opremu prilikom posjeta korisnicima usluge smještaja. 

  

Sve ostale odredbe vezane za posjete korisnicima i dalje će se primjenjivati: 

- vrijeme posjeta: svaki dan od 10,00 do 12,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati 

Molimo posjete da se pridržavaju navedenog vremena!!! 

- OBVEZNA najava dolaska u posjete za teško pokretne i nepokretne osobe telefonskim 

putem glavnoj med. sestri radi pripreme korisnika za posjetu minimalno dan ranije 

- vrijeme posjeta u zajedničkom prostoru doma i sobama nepokretnih korisnika max. 30 

minuta. Boravak u parku doma nije ograničen vremenski. 

- u posjetu korisniku moguće maksimalno po dvije osobe. 

Molimo smanjiti broj posjeta na dva puta tjedno! 

- OBVEZA prijave prilikom dolaska na porti Doma, mjerenje temperature, pranje i 

dezinfekcija ruku za sve posjete te predočenje EU digitalne COVID potvrde ili 

odgovorajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. 

- OBVEZNO nošenje medicinskih ili zaštitnih maski za posjetitelje naših korisnika u 

zatvorenom prostoru doma (bez obzira da li je netko cijepljen ili je prebolio koronu) 

- korisnici tijekom trajanja posjeta ne moraju nužno nositi maske 

- zabranjeno donošenje svježe pripremljene hrane i kolača te slastica kućne izrade 

korisnicima 

- omogućavaju se izlasci korisnika iz doma u posjete obitelji uz obveznu raniju najavu 

kod glavne med. sestre ili soc. radnice radi dogovora i pripreme 

- molimo posjete da se pridržavaju propisane distance tijekom posjeta te da se što je 

moguće više koristi park oko doma za vrijeme posjeta 



- molimo obitelji da ukoliko osjećaju bilo kakve zdravstvene simptome povezane sa 

covidom NE dolaze u posjetu  

Sve Vas molimo da se pridržavate navedenih uputa kako bismo zaštitili naše korisnike 

koliko je god to moguće!!!   

Još jednom zahvaljujem Vam svima na svom dosadašnjem razumijevanju, 

uvažavanju i pridržavanju mjera i svega što se provodi u zaštiti naših korisnika. 

Neka nas sve prati zagovor našeg zaštitnika sv. oca Franje, zaštitnika našega Doma, čiji 

spomendan slavimo 4. listopada, kao i dan Doma koji i ove godine obilježavamo u okviru 

epidemioloških mogućnosti. 

  

S poštovanjem, 

Dario Čovčić, ravnatelj 

  

  

25.08.2021.     OBAVIJEST OBITELJIMA NAŠIH KORISNIKA 

  

Poštovane obitelji naših korisnika, 

Približava nam se kraj ljeta i vraćanje u redovito življenje, koliko god je to moguće s 

obzirom na još uvijek prisutnu pandemiju korona virusom. Na žalost, svakodnevne 

sve veće brojke novozaraženih i dalje nam nameću oprez i ponašanje sukladno 

preporukama mjerodavnih zdravstvenih institucija. 

Stoga i nadalje moramo poduzimati sve da zaštitimo naše korisnike, koliko je god to 

moguće od zaraze virusom. 

  

Vezano za posjete korisnicima moramo se pridržavati sljedećega: 

  

- vrijeme posjeta: svaki dan od 10,00 do 12,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati 

   Molimo posjete da se pridržavaju navedenog vremena!!! 

- OBVEZNA najava dolaska u posjete za teško pokretne i nepokretne osobe telefonskim 

putem glavnoj med. sestri radi pripreme korisnika za posjetu minimalno dan ranije 



- vrijeme posjeta u zajedničkom prostoru doma i sobama nepokretnih korisnika 30 

minuta. 

  Boravak u parku doma nije ograničen vremenski. 

- u posjetu korisniku moguće maksimalno po dvije osobe. Molimo smanjiti broj posjeta 

na dva puta tjedno! 

- OBVEZA prijave prilikom dolaska na porti Doma, mjerenje temperature, pranje i 

dezinfekcija ruku za sve posjete 

- OBVEZNO nošenje medicinskih ili zaštitnih maski za posjetitelje naših korisnika u 

zatvorenom prostoru doma (bez obzira da li je netko cijepljen ili je prebolio koronu) 

- korisnici tijekom trajanja posjeta ne moraju nositi maske 

- zabranjeno donošenje svježe pripremljene hrane i kolača te slastica kućne izrade 

korisnicima 

- omogućavaju se izlasci korisnika iz doma u posjete obitelji uz obveznu raniju najavu 

kod glavne med. sestre ili soc. radnice radi dogovora i pripreme 

- molimo posjete da se pridržavaju propisane distance tijekom posjeta te da se što je 

moguće više koristi park oko doma za vrijeme posjeta 

- molimo obitelji da ukoliko osjećaju bilo kakve zdravstvene simptome povezane sa 

covidom NE dolaze u posjetu  

  

Vjerujem da ukoliko se svi budemo pridržavali mjera te uz procijepljenost korisnika, 

djelatnika i Vas članova obitelji činimo puno u zaštiti naših korisnika. 

Zahvaljujem Vam svima na dosadašnjem razumijevanju, uvažavanju i pridržavanju 

mjera i svega što se provodi u zaštiti naših korisnika. 

  

S poštovanjem, 

Dario Čovčić, ravnatelj 

  

  

 

 

 

  



27.05.2021.     OBAVIJEST OBITELJIMA NAŠIH KORISNIKA 

  

Poštovani! 

prateći razvoj epidemiološke situacije drago nam je 

da je došlo vrijeme kada se ide u popuštanje sa 

preventivnim mjerama u nastojanju očuvanja i 

zaštitu zdravlja od koronavirusa Covid-19. 

Sukladno trenutačnoj situaciji i mi u Domu idemo u 

ublažavanje dosadašnjih mjera koje se provode u 

zaštiti naših korisnika. 

Stoga se od petka, 28. 05. 2021. u Kući sv. Franje 

primjenjuje: 

- vrijeme posjeta: svaki dan od 10,00 do 12,00 sati i 

od 14,00 do 17,00 sati 

- u navedenom vremenu trajanje posjeta nije ograničeno 

- najave dolaska u posjete i dalje su obvezne za teško pokretne i nepokretne osobe 

telefonskim putem glavnoj med. sestri radi pripreme korisnika za posjetu 

- molimo da i nadalje dolaze maksimalno po dvije osobe 

- obveza prijave prilikom dolaska na porti Doma, mjerenje temperature, pranje i 

dezinfekcija ruku, … 

- obvezno nošenje medicinskih ili zaštitnih maski za posjete naših korisnika u 

zatvorenom prostoru doma (bez obzira da li je netko cijepljen ili je prebolio koronu) 

- ukida se obveza nošenja vizira za posjete 

- korisnici tijekom trajanja posjeta ne moraju nositi maske 

- i nadalje je zabranjeno donošenje svježe pripremljene hrane i kolača te slastica 

kućne izrade korisnicima 

- omogućavaju se izlasci korisnika iz doma u posjete obitelji uz obveznu raniju najavu 

kod glavne med. sestre ili soc. radnice radi dogovora i pripreme 

- molimo posjete da se pridržavaju propisane distance tijekom posjeta te da se što je 

moguće više koristit park oko doma za vrijeme posjeta 
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Nadamo se da će se i ove mjere moći uskoro potpuno ukinuti te da će situacija sa 

epidemijom biti u potpunosti riješena. Do tada i nadalje moramo pratiti razvoj situacije 

i pridržavati se svih propisanih nam epidemioloških mjera. 

Hvala Vam svima na dosadašnjem razumijevanju i uvažavanju svega što se provodi 

u nastojanju zaštite naših korisnika! 

  

S poštovanjem, 

Dario Čovčić, ravnatelj 

  

14.04.2021.     OBAVIJEST OBITELJIMA NAŠIH KORISNIKA 

Poštovane obitelj naših korisnika! 

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj pa tako i u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji je, na 

žalost, u pogoršanju. 

Unatoč procijepljenosti najvećeg dijela naših korisnika i djelatnika Doma, moramo i 

dalje činiti sve da umanjimo mogućnost obolijevanja naših korisnika, jer i nadalje 

nemamo 100 % zaštitu. Raduje nas da se svakodnevno cijepi i sve veći broj Vas, 

članova obitelji naših korisnika te se i na taj način smanjuje mogućnost obolijevanja i 

samih korisnika tijekom posjeta. 

Ipak, zbog velikog broja zaraženih molimo Vas da prilikom dolaska u posjete sa sobom 

donesete i svoje VIZIRE (koji su višekratni uz dezinfekciju nakon upotrebe) te da ih uz 

maske za lice koristite prilikom posjeta našim korisnicima. 

Upravo su se viziri uz maske pokazali vrlo učinkoviti u sprječavanju širenja virusa 

kapljičnim putem. 

Molimo Vas da se uz korištenje maski za lice i vizira tijekom trajanja posjeta 

pridržavate i ostalih naputaka da bismo mogli nastaviti sa posjetama Domu! 

POSJETE = OBAVEZNA NAJAVA + MASKA ZA LICE + VIZIR + 30 MINUTA 

POSJETE 

Unaprijed zahvaljujem na razumijevanju i uvažavanju gore navedenog! 

S poštovanjem, 



Dario Čovčić, ravnatelj KSF 

  

07. 04. 2021.       OBAVIJEST OBITELJIMA KORISNIKA 

 

Poštovani, 

s obzirom na mnoštvo telefonskih poziva prema medicinskom 

osoblju vezano za informacije o zdravstvenom stanju korisnika, a 

da bi se omogućio nesmetan rad medicinskog osoblja molimo Vas da se 

pridržavate sljedećeg: 

Telefonske informacije o zdravstvenom stanju korisnika u Domu mogu se dobiti 

ISKLJUČIVO:   

- radnim danom: od 12,00 do 14,00 sati – gl. med. sestra Ankica Akrap, +385 91 2852 

813 

- vikendom: od 14,30 do 16,30 sati – dežurna medicinska sestra, +385 91 2852 814 

Molimo Vas da izvan navedenog vremena ne zovete!!! 

  

15. 03. 2021.       OBAVIJEST OBITELJIMA KORISNIKA 

  

Poštovane obitelji naših Korisnika! 

Koronavirus i dalje uvelike utječe na način i kvalitetu 

naših života. Tako i u našem domu, unatoč 

procijepljenosti gotovo svih korisnika i dalje moraju 

biti na snazi stroge mjere kojih se moramo svi 

pridržavati od korisnika, djelatnika do Vas, obitelji 

koje nam dolazite u posjetu. 

Podsjećamo stoga i molimo Vas da se pridržavamo 

preporuka i uputa vezanih za posjete u domu! 

Sve prethodne mjere vezane za održavanje posjeta 

su i dalje na snazi i MOLIMO VAS da ih se 

pridržavate zbog davanje prilike svima da posjete korisnike. 

Posjete teško pokretnim i nepokretnim korisnicima moguće su i nadalje radnim 

danom od 10,00 do 12,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati, uz iznimku vikendom samo od 

10,00 do 12,00 sati. 
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Najava dolaska i dalje je obvezna radi rezervacije slobodnog termina uz maksimalno 

do dvije posjete tjedno. 

Molimo Vas da se pridržavate termina posjeta i njihova trajanja (max. 30 minuta) da 

ne bi dolazilo do neplaniranih gužvi, a sve zbog pridržavanja mjera i smanjenja 

mogućnosti potencijalnog širenja virusa. 

Zbog sve većeg broja oboljelih u Zagrebu te smanjenja mogućnosti oboljenja korisnika 

od koronavirusa tijekom uskrsnih blagdana korisnici neće moći odlaziti u posjete 

obiteljima! 

Zahvaljujem na razumijevanju! 

Dario Čovčić, ravnatelj KSF 

  

10. 02. 2021.      OBAVIJEST OBITELJIMA KORISNIKA 

  

Poštovane obitelji naših Korisnika! 

Drago mi je da Vam se konačno možemo javiti sa obavješću da se uskoro otvaraju 

vrata Kuće sv. Franje za posjete našim korisnicima koji strpljivo i željno očekuju 

ponovni susret sa Vama, svojim najmilijima! 

Kao što znate ovim dana je obavljeno procijepljivanje drugom dozom cjepiva protiv 

koronavirusa Covida-19, kojim je procijepljen veći dio naših korisnika. Još smo u 

očekivanju dodatnih doza za one korisnike za koje u prvoj turi cijepljenja nije bilo 

dostatnih količina cjepiva ili se zbog nekog razloga nisu mogli cijepiti u tom trenutku. 

Trenutačno smo u fazi čekanja za prolazak minimalno 14 dana od druge doze 

cjepiva te ćemo nakon toga biti u mogućnosti omogućiti posjete našim korisnicima 

pridržavajući se i nadalje svih epidemioloških mjera i uputa propisanih od strane 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. 

Andrija Štampar“ i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike 

prema sljedećem: 

- Posjete korisnicima KSF moguće su uz strogo pridržavanje sljedećih mjera, bez 

obzira na procijepljenost korisnika. 

- Od ponedjeljka, 22. veljače 2021. godine posjete su moguće svim danima u tjednu u 

vremenu od 10,00 do 12,00 sati i od 14,00 do 17,00 sati, maksimalno do dvije posjete 

tjedno. 



- OBAVEZNA najava putem telefona gl. med. sestri najkasnije dan ranije radi 

rezervacije slobodnog termina o planiranom dolasku u posjet korisnicima. 

- Za sve osobe u posjeti OBAVEZNA je prijava na porti Doma, uz mjerenje 

temperature, pranje i dezinfekciju ruku. 

- Osobe kojima je izrečena mjera samoizolacije, utvrđena zaraza bolešću Covid-19 ili 

koji imaju simptome karakteristične za Covid-19 ne mogu doći u posjetu korisnicima. 

- Za sve pokretne i lakše pokretne korisnike posjete će biti u parku doma bez da 

posjeta ulazi u sobe i na odjele u Domu. U istom trenutku u posjeti korisniku mogu 

biti maksimalno dvije osobe u trajanju posjete do 30 minuta. U slučaju lošeg vremena 

posjete su moguće u velikom atriju Doma. 

- Za teško pokretne i nepokretne osobe uz najavu i u dogovoru sa glavnom 

sestrom dozvoljen je posjet u sobama korisnika (maksimalno 1 osoba u posjeti) uz 

provođenje svih mjera zaštite (obvezna zaštitna maska, pranje i dezinfekcija ruku) te 

se preporuča što kraći vremenski boravak (do 15,00 minuta) uz održavanje socijalne 

distance. 

- Prilikom dolaska posjetitelji MORAJU imati SVOJU zaštitnu masku te je i 

nadalje OBAVEZNO nošenje zaštitnih maski tijekom cijelog trajanja posjeta kao i 

održavanje socijalne distance. 

- Omogućuju se izlasci s posjetiteljima (obitelj) korisnika i izvan prostora 

doma isključivo u dogovoru sa odgovornim osobama Doma (gl. med. sestra, soc. 

radnica). 

- Potrebite higijenske potrepštine i namirnice donositi u originalnom pakiranju s 

odgovarajućim rokom trajanja. Molimo da se ne donosi hrana domaće pripreme. 

  

O svim promjenama ćemo Vas pravovremeno obavijestit. 

I ovom prilikom želim se zahvaliti svim obiteljima naših korisnika za razumijevanje, 

strpljivost, suradnju i podršku koju pružate kako našim korisnicima tako i nama 

djelatnicima Doma u ovim za sve nas izazovnim vremenima. 

  

JOŠ JEDNOM MOLIMO SVE POSJETITELJE DA SE STROGO PRIDRŽAVAJU 

NAVEDENIH MJERA I DA TIJEKOM CIJELOG DRUŽENJA SA KORISNICIMA 

NOSE ZAŠTITNE MASKE I DRŽE SE SOCIJALNE DISTANCE! 

  

Navedene mjere su podložne promjenama sukladno epidemiološkoj situaciji i 

preporukama nadležnih Institucija, a poduzimaju se radi sigurnosti i zdravstvene zaštite 

korisnika. 



  

S poštovanjem, 

Dario Čovčić, ravnatelj KSF 

  

01. 02. 2021.       OBAVIJEST VEZANO ZA POSJETE KORISNIKA U DOMU 

  

Poštovane Obitelji i Prijatelji naših korisnika, 

dana 30. siječnja 2021. godine HZJZ, 

MROSP i NZJZ „Dr. A. Štampar“, objavili su 

upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

Covid-19 za pružatelje socijalne usluge 

smještaja za starije osobe i osobe s 

invaliditetom u sustavu socijalne skrbi (ver. 

11.) prema kojima se omogućuju posjete 

korisnicima uz poštivanje svih propisanih 

mjera. 

  

Sukladno epidemiološkim uputama kada bude završeno procjepljivanje korisnika 

drugom dozom te kada prođe propisani vremenski period od 14 dana nakon drugog 

cijepljenja, ukoliko ne budu izdane drugačije upute biti će omogućen posjet 

korisnicima koji su procijepljeni protiv korona virusa ili su preboljeli Covid-19 unutar 

90 dana uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite korisnika i osoba u posjeti. 

Za sve daljnje promjene i otvaranje doma za posjete biti ćete pravovremeno 

obaviješteni na našim web i facebook stranicama. 

Uz želje za što skorijom normalizacijom života i rada te mogućnošću međusobnih 

susreta, zahvaljujem na razumijevanju i uvažavanju svih mjera koje se poduzimaju 

radi zaštite naših korisnika. 

Dario Čovčić, ravnatelj KSF 
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