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ZAHVALE
ZAHVALA ZAPOSLENIM V DSO – BEŽIGRAD LJUBLJANA

Iskrena zahvala stanovalcev DSO Ljubljana Bežigrad naši zdravnici ge. dr. BILJANI
NIKOLOVI STOILOVI za požrtvovalno, humano, vztrajno in prizadevno delovanje pri
preprečevanju okužb s koronavirusom med stanovalci in delavci Doma.
Izrek naše hvaležnosti velja tudi celotnemu osebju za vse prizadevno in nesebično
delovanje v težkih preteklih tednih.
Topla zahvala direktorici Doma ge. Marjeti Maruši Kerč za ustvarjanje pravočasnih in
učinkovitih ukrepov preprečevanja vdora sovražnega virusa v našo hišo ter skrb za vse
varovance in zaposlene.
Stanovalci DSO Ljubljana Bežigrad izrekamo najglobljo zahvalo vsem delavcem Doma.
Tako socialni službi (za nabavo vseh
potrebnih stvari), socialni delavki Karmen
za

prijazne

besede,

delovni

terapiji,

fizioterapiji,

vzdrževalni

službi,

računovodstvu,

kuhinjskemu

osebju,

delavkam v pralnici in delavkam, ki vestno
vzdržujejo čistočo z razkuževanjem vseh
prostorov. Za vse je bilo rizično prihajanje v
službo, potem pa še skrbi za lastne družine.
V imenu stanovalcev
ANA POGORELEC TOMAŽIČ
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PRIZNANJE VODSTVU DOMA

Kako doživljam dneve v našem domu s koronavirusom. Od literarnega krožka sem
dobila namig, da o tem nekaj napišem. Ne, ne bom pisala na to temo, ker preprosto ne
maram virusa.
Bom pa napisala nekaj bolj humanega in lepega o našem vodstvu doma, ki ima izredne
zasluge za nas stanovalce.
Pravočasno je ukrepalo in postavilo določene meje na pravo mesto. S tem so bili zajeti
vsi prihodi, ki bi lahko prinesli razne okužbe. Krizni štab nas je obveščal o nastali
situaciji in sproti uvajal nove zaostritve. Vse aktivnosti v domu so prenehale. V jedilnici
se je povečala čistoča in uvedena je bila dvometrska razdalja ob mizah. Hitro se je
uvedlo razkuževanje sob in hodnikov. Stanovalci smo takoj osvojili svoje sobe, čitali
smo in reševali uganke, pa tudi opravljanje drugih obveznosti. Delovna terapija in
fizioterapija sta se preselili na oddelke. Zdravstveno osebje neumorno preverja
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zdravstveno stanje stanovalcev. Kljub velikemu pomanjkanju osebja, se vsi zaposleni
trudijo, da nam olajšajo sedanje stanje, čeprav so vsi utrujeni od prenapornega dela.
Življenje izven našega doma se je tudi temeljito spremenilo. Mesta in ulice so prazna,
ljudje pa ostajajo doma.
Naše vodstvo pa si na vse načine prizadeva, da nam omogočijo vse, kar potrebujemo.
Tudi

v

kuhinji

si

prizadevajo, da dobimo
več sadja. Posebno so se
izkazali za velikonočne
praznike,

da

omogočili

bi

nam
lepo

praznovanje.

Vsi stanovalci doma se
iskreno

zahvaljujemo

vodstvu za vso skrb, ki jo izkazuje z velikim razumevanjem. Tudi vsem ostalim
delavcem izredna zahvala. Ni dovolj besed, ostajajo le dejanja.
Tudi nekaterim stanovalcem, ki ne upoštevajo danih navodil – da jih upoštevajo; sebi in
nam v dobro!
VIDA DRINOVEC
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NISTE SAMI
Dragi stanovalci! V tem času je za vas k nam priromalo nekaj lepih pisem s strani
učencev OŠ Danile Kumar – mednarodni program.

Dober dan, ime mi je Klemen in sem iz osmega razreda. Rad bi vam zaželel zelo lep dan
in da boste čim bolj zdravi. In rad bi vam sporočil, da ste dedki in babice najboljši. Dedki
pripovedujejo najboljše pravljice, babice pa skuhajo najboljšo hrano.
Lep pozdrav.
Klemen

Dragi starejši občani,
Vem, da so težki časi, ampak niste sami. Vsem tudi nam mlajšim je zdajle težko. Zato
držimo skupaj, da ostanemo zdravi. Zapomnite si, da bo vse vredu in da vsi upamo, da
se bo ta karantena kmalu končala. Vstanimo zdravi in veseli, tako bo hitreje vse to šlo
mimo.
Lep pozdrav.
Živa
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Pozdravljeni!
Hotela sem vam samo povedati, da ste ljubljeni in cenjeni. Vsi gremo skozi isto stvar.
Ne smemo odnehati. Imamo vas v mislih. To bomo prebrodili skupaj. Prosim, bodite
zdravi!
Vso srečo!!!
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KORONAVIRUS

(SARS-CoV-2)

-

KLJUČNE INFORMACIJE
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih
so izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili
okužbo z novim koronavirusom. Nov koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2,
bolezen, ki jo virus povzroča pa COVID-19. Bolezen se kaže z vročino, kašljem in
občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico.
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Število potrjenih primerov z okužbo koranavirusa narašča in se zato dnevno spreminja.
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre for Disease
Prevention and Control - ECDC) dnevno posodablja podatke v zvezi s koronavirusom
SARS-CoV-2 na svojih spletnih straneh.
Zaradi razlogov, ki jih še ne poznamo v celoti, pri starejših, ki zbolijo za novo virusno
boleznijo COVID-19, bolezen pogosteje poteka v težji obliki. Nevarnost zapletov je
večja tudi pri kronično bolnih. Zato je zelo pomembno, da starejši natančno sledijo
nasvetom strokovnjakov glede zaščitnih ukrepov, prav tako pa je odgovornost vseh, da
poskrbimo za kar največjo varnost starejših sodržavljanov.
Epidemija korona virusa za vse nas pomeni okoliščine negotovosti, na katere ljudje
pogosto odreagiramo s strahom, tesnobo in tudi jezo, kar so normalni človeški odzivi.
Starejši ljudje imajo to prednost, da so se že večkrat kot mlajši znašli v negotovih
situacijah, jih uspešno preživeli in pri tem zbrali neprecenljive življenjske izkušnje.
Imajo modrost, znanje in veščine, kako vzdržati v težkih časih, zato so mlajšim lahko
zgled in vzor. V času epidemije nove virusne bolezni je zelo pomembno, da omejimo
druženje, da vzdržujemo varno razdaljo med ljudmi, da iščemo nove načine vzdrževanja
stikov z najbližjimi in da se strogo držimo higienskih navodil – vse to preprečuje širjenje
okužbe s korona virusom, daje varnost in omogoča kakovostno življenje.
Več organizacij po vsem svetu trenutno dela na cepivu proti COVID-19, vendar je težko
povedati, koliko časa bo trajalo, dokler eno ne bo na voljo javnosti. Do takrat Svetovna
zdravstvena organizacija (WHO) spodbuja tiste, ki živijo v regijah z okužbami, naj
sprejmejo osnovne previdnostne ukrepe, kot so redno umivanje rok, pokrivanje ust in
nosa z upognjenim komolcem pri kašljanju in kihanju ter izogibanje stiku z ljudmi, ki
bi lahko bili okuženi.

12

NOVICE DSO BEŽIGRAD

Poleg očitnih vplivov na zdravje ljudi je izbruh virusa vplival tudi na mednarodno
trgovino, mednarodna potovanja, nacionalno in mednarodno politiko, zaznamovale pa
so ga tudi dezinformacije in številni ksenofobični in rasistični napadi na Kitajce in druge
azijske narodnosti.
vir: spletna stran NIJZ. April 2020.

OBDOBJE KARANTENE
Utrinki iz potovanja po Italiji v času izbruha koronavirusa COVID-19
Italija – dežela sonca, umetniških vrhuncev, dobre hrane, muzejev, galerij, mode, ...
Za usklajevanje želja in pričakovanj glede zimskih počitnic sem s štirinajstletno hčerko
Emo težko našla skupno destinacijo. Mene je vleklo na toplo in na sonce, Emo pa na
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sever v velika in oblačna mesta. Na koncu sva se strinjali, da je Italija še najboljša izbira.
Ima sonce in velika mesta.
Prvi dan sva obiskali Benetke. Zime v Benetkah mi niso tuje, pa vendar se mi je zdelo
čudno, da je glede na čas pustnega karnevala mesto nekam prazno. Tudi na vaporetu
(vodnem avtobusu) ni bilo gneče, da o trgu svetega Marka ne govorim. Končno sem
doživela Benetke na tisti pravi, bolj življenjski in svobodnejši način, ko se ne rineš v
množici turistov z enega konca mesta na drugega. Benečani so v kostumih paradirali po
mestu in pozirali redkim turistom. Na vhodu v stolnico svetega Marka ni bilo vrste in
občutek sem imela, kakor da je to mesto na razpolago samo nama z Emo. Na ozkih
ulicah ni bilo zastojev, tudi čolnov po kanalih ni bilo kaj dosti. Pomislila sem seveda,
da je to zaradi manjšega števila turistov iz Azije, ker se pač soočajo s koronavirusom in
zato ne potujejo tako masovno. Vsaj tako je veljalo za Kitajsko, ki je v tem času že bila
v karanteni. S sončnim zahodom in vsemi veličastnimi barvami, ki pritičejo temu mestu,
sva se poslovili od Benetk. Z najhitrejšim vlakom v Italiji sva se odpeljali v Rim, večno
mesto.
Po mirni noči in krepilnem spancu ter obilnem zajtrku sva se odpravili do Koloseja. Dan
je bil topel in sončen. Pinije so kar vabile v svojo senco. Svetloba tega dela Rima je
nekaj posebnega. Morda je tako zaradi kamna, iz katerega so gradili v antiki. Deluje
zelo toplo in spokojno. Ker zaradi moje bolj samotarske narave ne prenesem večjih
skupin ljudi, sem tokrat imela prednost, za katero se mi ni niti sanjalo. Z Emo se nama
je uspelo prebijati mimo vrveža turistov do vseh znamenitosti, ki sem jih imela v planu,
da jih Emi razkažem in ji razložim njihov simbolni pomen v dobi človeške zgodovine.
Čeprav je bil moj namen tudi obisk svete maše, ki jo vodi papež Frančišek ob sredah, se
mi je ta del načrta izjalovil, saj nama nisem pravočasno zagotovila kart. Toda
presenečenj in čudežev res ni manjkalo. Najhujša preizkušnja mi je bila obisk

14

NOVICE DSO BEŽIGRAD

Vatikanskih muzejev. Običajno so tam dolge vrste za nakup vstopnic, kar lahko traja
tudi nekaj ur. Čudež je bil, da pred vstopom ni bilo nobenega in sva takorekoč »padli
not«. Ema je z občudovanjem odkrivala dragocenosti mimo katerih sva se sprehajali in
bila sem presenečena, ko sem opazila njeno navdušenje nad umetnostjo in zakladi, ki jih
ta muzej ponuja. Obisk je trajal kar nekaj ur, pa vendar sva okusili le del tega kar nam
ponuja. Seveda tudi v muzeju samem sva se lahko neovirano gibali med ostalimi
obiskovalci.
Dan je bil sončen ko sva zapustili muzej in mesto je kar vabilo, da ga občudujeva. Tako
sva ga v lahkem tempu občudovali z nogami, nosom, brbončicami in očmi, ter pustiti
nekaj še za drugič. Saj veste, če vržeš kovanec v vodnjak želja, se ti želja uresniči. Po
nekaj dneh pohajanja po rimskih gričih sva mesto osvojili do te mere, da sva se znali
orientirati tudi brez zemljevida in se ogniti gručam turistov.
Pred nama so bili še trije dnevi v Toskani. Z lokalnim vlakom sva se peljali proti
Firencam in uživali v panorami, ki se je nama slikala skozi okna vlaka. Res da je
potovanje s tem vlakom trajalo malo dlje, a sva na postajah lahko opazovali utrip krajev,
skozi katera naju je vodila pot.
Firence. Nastanitev sem rezervirala v bližini parka Boboli, v stari vili, ki že nekaj
desetletij služi kot hotel. Objekt ima svojo zgodovinsko vrednost. V njem je bivalo tudi
kar nekaj znanih osebnosti. Izbrala sem ga seveda zato, ker je blizu centra, pa vendar
odmaknjen od vrveža turistov. Glede na Rim imajo Firence popolnoma drugačen mestni
utrip in drugačno klimo. Že prvi večer sva se šli potepat in raziskovat, kaj bi lahko počeli
naslednji dan. Ema je odkrila Corona bar in nama se je zdelo še

15

NOVICE DSO BEŽIGRAD

hecno da tako sameva. Po prvem stiku z mestom sva šli v hotel, saj je bila tudi ura že
pozna. Vklopila sem televizijo, da pogledam poročila. Poročila so bila seveda v
italijanščini in ker so začeli s koronavirusom, me je minilo, da bi jih gledala, zato sem
televizijo izklopila. Sledil je dan z obiskom galerije Ufizzi, kjer je znamenita
Botticellijeva slika Rojstvo Venere. Želja Eme da jo vidi v živo. Tokrat sva stali v vrsti
za nakup karte, za osebni pregled in za skeniranje karte. Trajalo je okoli pol ure, da sva
lahko začeli z ogledom. V galeriji je bilo veliko obiskovalcev, predvsem skupin dijakov
in učencev. To niti ni motilo najinega ogleda, saj sva lahko vmes počivali v enkratnih
razgledih na mesto in njegovo okolico in se na ta način izognili večjim skupinam.
Vendar pa imajo Firence tudi trgovine, ki jih v Ljubljani ni in ki jih najstnice sanjajo. Pa
sva šli po trgovinah. Običajno sem jo počakala na kavi ali pa pred trgovino, saj nisem
imela ne potrebe ne želje, da bi se gužvala med najstnicami. Trije dnevi v Firencah so
minili kot bi mignil in čakala naju je vrnitev v Ljubljano, čeprav nisva imeli nobenega
domotožja. V hotelu so nama dali vedeti, da naju kmalu pričakujejo nazaj in dali sva
besedo, da se še vidimo.
Iz gričevnate Toskane mimo ravnic in brezmejnih polj padske nižine pa vse do Furlanije
naju je vodila slikovita pot. Od Italije sva se poslovili z nepopisnim sončnim zahodom,
ki se je razvnel ravno na meji s Slovenijo.
V Ljubljano sva prišli pozno. Soprog je začel z novicami, ki so prihajale iz Italije in
sicer o številu okuženih za koronavirusom in o epidemiji v Padski nižini. Seveda je bilo
vprašanje, kako se počutiva, na mestu. Malce se mi je zdelo, da dramatizira, pa sem
odvrnila, da samo utrujeno. Ko sem kihnila, je prebledel in zahteval, da se grem testirat
za okužbo. Klicala sem zdravnico in ji povedala, da sem bila v Italiji in da sem lahko
kužna. Ker nisem kazala simptomov, mi je to odsvetovala in naročila, naj greva s hčerko
raje v samoizolacijo.
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Od takrat sta minila že dobra dva meseca. Glede na število ljudi, s katerimi sem se
srečevala na tem potovanju mimobežno, se vozila z javnim prevozom, obiskovala
trgovine, restavracije, turistične znamenitosti, ..., je čudež, da nisem zbolela, temveč sem
se počutila zdravo in polno življenja.
MAJA KOVAČ

Uspešna obramba pred koronavirusom v DSO Ljubljana Bežigrad
Domovi starejših so najbolj izpostavljena skupina, najvišja smrtnost, ljudje s kroničnimi
boleznimi, do zdaj med njimi okoli 45 žrtev. Zdravstvena služba v domovih in bolnicah
ter ostalih zdravstvenih ustanovah je izkazovalo in izkazuje veliko herojstvo,
požrtvovalnost, posebej na začetku ob pomanjkanju ustrezne zaščitne opreme – delati
tudi ob lastni nevarnosti. DSO Bežigrad je takoj sprejel ustrezne ukrepe: ukinitev
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skupin, razdalje med posamezniki, prepoved druženja z obiski, popolna prepoved
obiskov in prinašanja stvari svojcem stanovalcem.
Ukrepi so bilo dobro, razen redkih izjem, dobro sprejeti. Škoda, da ni zaščitnih mask za
vse stanovalce, ampak samo za delavce Doma.
Osamitvene ukrepe podrobno izdelali zdravnica, direktorica - vodji ob pomoči ustreznih
ekip - prikaz pravilnega razkuževanja rok. Zdravnica in sestre so zelo obremenjeni, ostro
bdenje nad zdravstvenim stanjem stanovalcev in delavcev Doma. Veliko je tudi
stanovalcev s težkimi boleznimi. Hvaležni smo zdravstvenim delavcem za njihovo skrb,
ki je do zdaj, obenem z ustreznimi ukrepi preprečila vdor sovražnega virusa v našo hišo.
ANA POGORELEC TOMAŽIČ
Aktivnosti na vrtu
V sredo, 15. aprila, smo se stanovalci doma dobili na domskem vrtu v popoldanskem
času.

Fizioterapevtka

terapevtka

Urška

sta

Deana

in

pripravili

delovna
veliko

pripomočkov, da smo se po dolgem času
skupinsko razmigali.
Podajali smo si žoge in jih metali v koš, zadevali
obroče na palice pritrjene na stožec, žogico
lovili v obroček pritrjen na palico in še več
rekvizitov.
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Vreme je bilo čudovito, pripeljali so veliko stanovalcev na vozičkih iz negovalnega
oddelka. Pazili smo na razdaljo dva metra drug od drugega, če se je dalo. Tako je zaradi
koronavirusa predpisano in mi smo to upoštevali. Bilo nas je okrog trideset in vsi smo
bili zadovoljni, da se je začelo nekaj dogajati. Razgibavali smo se eno uro, nato pa smo
pomagali pospraviti rekvizite nazaj na svoje mesto.
Zahvaljujem se Deani in Urški, da sta to organizirali
in upam, da bo kaj podobnega kmalu na sporedu, saj
pri karanteni, v kateri smo, je potrebno nas
stanovalce spodbujati na takšen ali podoben način.
MARKO FINEC
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Pomlad z napako
Prišla je pomlad, čakal sem
jo rad, da bi zdrav, vesel
lepe pesmi pel.

Pa virus je prišel, nisem ga
vesel, celo nam državo
obrnil je na glavo.
MARIJA ŠEMERL
Koncert v parku
Toplo sonce je v mesecu marcu segrevalo tudi naš park in začelo prebujati prve
pomladanske cvetlice. Brezskrbno smo se sprehajali po parku.
V sredini meseca marca nas je presenetila novica o epidemiji koronavirusa. Bili smo
obveščeni, da s 16. marcem prenehajo vse aktivnosti v domu ter do nadaljnega druženje
v skupinah. Začelo se je natančno umivanje rok in razkuževanje po umivanju, ločevanje
stanovalcev v razdalji dveh metrov, tudi v dvigalu ter osama stanovalcev v sobah. Dom
so zaprli za vse zunanje obiskovalce.
Rešil nas je zagrajen domski park, ki nam omogoča vsakodnevno sprehajanje in bivanje
na zraku.
Zjutraj, 10. aprila smo se zelo razveselili obvestila gospe direktorice, da bomo imeli ob
11. uri koncert v parku.
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Že po 10. uri sta hišnika razmestila stole v predpisani razdalji na ploščadi in zelenici.
Stoli so bili takoj zasedeni. Prizadevne negovalke, delovne in fizioterapevtke so
pripeljale nepokretne oskrbovance na vozičkih in jih razmestile po parku.
Glavna medicinska sestra ga. Brigita je prinesla škatlo zaščitnih mask, ki so jih marljivo
in pravilno nameščale vsem oskrbovancem. Udeležencev je bilo okrog 50.
Točno ob 11. uri je g. Vahid odprl
železna vrata doma do stranske ceste in
obiskala nas je glasbenica ga. EVA
Hren z družino.
Pozdravila je vse udeležence ter dejala,
da sočustvuje z nami v zaprtem domu,
zato nas želi razveseliti s petjem
ljudskih pesmi ob kitari.
Lepo je bilo videti petletnega sina, ki je
držal mamici mikrofon. Ta pa je ob
spremljavi kitare zapela tri ljudske
pesmi:
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-

Škrjanček poje
Prišla je pomlad ter
Gor čez jezero.

Ljudske pesmi je zapela v
novejši,

modernizirani

obliki. To je bilo za nas
novo, a vendar smo jo z
mrmrajočimi
veselo

glasovi

spremljali

nagradili

z

in

močnim

ploskanjem.
V toplem, sončnem spomladanskem dnevu je bilo to veselo doživetje na svežem zraku,
doživetje v naravi, zlasti za oskrbovance, ki preživljajo vse dneve v sobah.
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Po kratkem, a prisrčnem doživetju v naravi, so prizadevne negovalke in spremljevalke
pobrale maske in začela se je dolga kolona vračanja oskrbovancev v zaprte prostore.
Vrata dohoda v dom so se zaprla.
S prevozi vozičkov je bilo veliko dela, a čutiti je bilo veliko zadovoljstvo in veselo
razpoloženje oskrbovancev. Gibljivi oskrbovanci pa so izkoristili toplo dopoldansko
sonce še za sprehod po parku med prelepimi, cvetočimi cvetlicami.
Za njih prizadevno vsakodnevno skrbi že od meseca februarja dalje vestna oskrbovanka
ga. Marija Martini.
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V imenu vseh oskrbovancev in v svojem imenu ji iskreno čestitam za prizadevno delo
in

se

ji

lepo

zahvaljujem,

saj

me

vsakodnevni sprehodi v cvetočem parku
sprostijo, razvedrijo in mi dajejo moči za
življenje, še posebno v času

epidemije

koronavirusa.

Vse bo v redu
In potem bo napočil dan, ko se bomo
lahko brezskrbno z rokami v žepih
brezskrbno sprehajali po sosednji občini
in po lepi naši domovini.
MARIJA ŠEMERL
Presajali smo pelargonije za domske balkone
V četrtek, 7. maja 2020, smo v domskem parku presajali rože. Uradno smo začeli ob 9.
uri, nekaj pa jih je prišlo že pol ure prej. Najprej smo sestavili plastične mize, na katere
smo položili zemljo v vrečah, rože v lončkih in prazna korita.
Preden smo začeli, smo si nadeli zaščitne maske in elastične rokavice, saj pri
koronavirusu je to potrebno, in pazili, da se nismo preveč pribljiževali, kolikor se je to
pač dalo. Bilo nas je približno 20 in ob 9. uri nas je prišla pozdravit gospa direktorica.
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Delovna terapevtka Monika je vse organizirala. Prinesla nam je Jägermeister, sokove in
napolitanke, tako da smo z užitkom pričeli s presajanjem. Rož v lončkih je bilo cca 450
in to je bilo potrebno posaditi po 3 v 150 korit.
France je na mizo nosil zemljo, ki je bila zapakirana v vreče po dobrih 30 kilogramov,
nato smo s škarjami razrezali vreče, da so stanovalke lahko nadevale zemljo v korita,
presadile po tri rože, dodale malo umetnega gnojila in do vrha napolnile z zemljo. Koliko
zemlje je bilo potrebno v koritih, je v začetku kontrolirala Marija in če ni bilo v redu, jo
je še sama dodala.
Matjaž je 150 korit po zunanji strani očistil s krpami, saj ko so v jeseni korita z zemljo
in ovenelimi rožami izpraznili, jih niso očistili. S Francem, v kolikor sva imela čas, sva
nosila korita na predvideni prostor, medtem pa sva udeleženkam nosila prazna korita,
rože v lončkih in vse ostalo, kar so potrebovale pri presajanju rož. Viktor je raje presajal
rože, a je pomagal tudi nositi korita s presajenimi rožami.
Violeta, Deana in Urška so pripeljale veliko stanovalk in stanovalcev na vozičkih iz
negovalnega oddelka, saj je bilo vreme čudovito, da so nas opazovali in se sončili.
Ko so bile vse rože v koritih, smo mize očistili in zopet razstavili, ter v vreče pospravili
vse, kar je bilo odpadnega za v kontejner in pometli zemljo, ki se je pri delu stresla po
tleh.
Urška je veliko fotografirala. Upam, da bomo dobili kakšno sliko tudi udeleženci te
akcije.
Z delom smo končali ob 11. uri. Vsi smo bili zadovoljni, da je to uspelo nam samim,
brez učencev OŠ Danile Kumar, ki so nam pri tem vsako leto pomagali, letos pa zaradi
virusa niso smeli priti.
Frenk, Monika, Urška in France so nato korita razvozili po balkonih doma. Uroš pa je
sam na vozičku prišel po rože in nato korito odpeljal na svoj balkon.
Še enkrat smo stanovalci dokazali, če je potrebno kaj storiti, zmoremo to tudi narediti.
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Zahvala vsem, ki so se te akcije udeležili.
Nasvidenje do prihodnjega leta pri ponovnem presajanju rož.
MARKO FINEC
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Oddelčna telovadba
MED VZDIHOM IN IZDIHOM
ROKE GOR, ROKE DOL,
ROKE DESNO, ROKE LEVO,
ROKE ZADAJ, ROKE SPREDAJ,
NOGE LEVO, NOGE DESNO,
S KRATKIMI KORAKI
V HITRI TEK, PA NE ZARES.
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Virus se je zakoreninil globoko v nas. Nihče ni verjel, da je to resna in dolgotrajna
zadeva. Kljub strogim ukrepom se virus ne zmanjšuje, ampak pospešuje. Stanovalci
doma smo ostali brez vseh aktivnosti zaprti v svoje sobe.
Delovna terapija pod vodstvom Monike in Urške in fizioterapevtke Deane je osnovala
nove podvige za stanovalce doma. Omejila se bom samo na telovadbo, ki nas poživlja
in ohranja telesno sposobnost. Telovadba se izvaja na hodnikih nekaterih nadstropij.
Vprašamo se »kako je to mogoče«. Delovna terapija in fizioterapija imata odgovore, ki
se glasijo takole: vsi pokretni stanovalci prinesejo ali pridrsajo svoje stole pred vrata
svoje sobe na hodnik v razdalji 1-2 metrov. Se usedemo in čakamo na povelje izvajalcev,
ki nosijo maske. Stanovalci smo brez mask. Med tem nam razkužijo roke. Telovadba se
prične. Vaje sicer niso težke, morda za nekatere.
Kljub napornemu delu vseh treh pobudnikov, so nam zagotovili, da se telovadba izvaja
vsak teden enkrat ob določenem času z raznimi rekviziti. Telovadba prehaja že v četrti
teden in upam, da se bo še nadaljevala.
Napisati želim še to, da imamo na razpolago tudi sobna kolesa, ki so nameščena v
nekaterih nadstropjih in jih lahko uporabljamo.
Posebno zahvalo naj sprejmeta Monika in Deana za izvršitev danih nalog.
VIDA DRINOVEC
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Tekmovanje v balinanju
Muhasto

deževno

majsko

vreme

je

oteževalo organizacijo športnih iger na vrtu.
Balinišče je bilo še zaraščeno in posuto z
vejevjem, zato je naša prizadevna vrtnarica
ga.

Marija

Martini

najprej

pograbila

vejevje, prekopala in oplela balinišče, ter
pregrabila pesek. Pomagala ji je tudi ga.
Marija Duh.
Sredi maja je vse oskrbovance razveselila
delovna terapevtka ga. Monika Hozjan z
vabilom

na

tekmovanje

v

balinanju.

Srečanje je bilo organizirano v četrtek, 15.
maja ob 16. uri na vrtu. Dana so bila navodila
za obvezno zaščito z maskami in ustrezno
1,5m razdaljo med udeleženci srečanja.
V delovni terapiji je ga. Marija Martini
izdelala medalje. Pripravili so pisane cvetlice
z

rdečimi

trakovi

za

pozdravljanje

in

vzpodbujanje tekmovalcev.
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Na dan tekmovanja je bilo na vrtu ob 10. uri zbranih že okoli 20 oskrbovancev, od tega
skoraj večina na invalidskih vozičkih.
Negovalke in delovni terapevtki so tekmovalce opremile z zaščitnimi maskami in
poskrbeli za ustrezno medsebojno razdaljo.
Po

dogovoru

so

se

oblikovale

skupine

tekmovalcev in tekmovanje je potekalo v
dvojicah. Gospod Vinko Majer je bil sodnik in
ocenjevalec, ki je v tablico vnašal rezultate
tekmovanja.
V prvi skupini sta balinala g. Marko Finec in g.
Janez Podobnik. V toplem dopoldnevu je bilo
kar težko igrati z masko. Ob tarnanju in znojenju
smo vzpodbujali tekovalca in zmagal je g. Janez
Podobnik.
V drugi skupini sta igrala ga. Marija Martini in
g. Polde Marinič. Dobro je ciljala ga. Martini in zmagala.
Zmagovalca sta se pomerila v finalu, kjer je ponovno zmagala ga. Martini.
Udeleženci so bili navdušeni in so s ploskanjem pozdravljali podelitev kolajn.
1. mesto je dosegla ga. Martini in prejela zlato medaljo.
2. mesto je bilo dodeljeno g. Janezu Podobniku, ki je prejel srebrno medaljo.
3. mesto z bronasto medaljo pa sta si delila g. Marinič in g. Finec.
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Čas je prehitro minil in ni bilo časa še za zaključno odločilno igro za opredelitev
bronaste medalje.
V zaključku je ga. Monika Hozjan fotografirala zmagovalce. Čestitali smo jim z veselim
ploskanjem. Oskrbovance na vozičkih je bilo potrebno hitro razvoziti že na kosilo.

Pozdravljalo nas je toplo sonce. Vsi smo bili veselo razpoloženi, saj smo na prostem, na
vrtu, razgibano preživeli lepo dopoldne v času koronavirusa.
MARIJA ŠEMERL
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SVETA KORONA
zavetnica proti kužnim boleznim in epidemijam
Stara je bila komaj 16 let, ko so jo v pozni antiki kot mučenko kruto umorili, v Aziji,
Afriki in Evropi pa se okoli nje spletajo številne legende: sv. Korona ima veliko
skupnega z enakoimenskim virusom, ki trenutno pretresa ves svet, in pri tem ne
govorimo le o mednarodnosti, ki prestopa vse meje. Sv. Korona po navedbah
Ekumenskega leksikona svetnikov velja za zavetnico proti kužnim boleznim in
epidemijam. Kot piše avstrijski Kathpress, pa veliko podatkov o njenem življenju in
izvoru, podobno kot pri novem virusu, ostaja skritih.
Leksikon svetnikov o Koroni (lat. »kronana«, ime pa na splošno nakazuje na splošnejši
izraz »mučenka«) pove zelo malo: rodila se je ali leta 161 ali pa 287 – kje, ni jasno. Še
kot najstnica je postala žena vojaku Viktorju, ki se med preganjanjem kristjanov ni bil
pripravljen odreči svoji krščanski veri in je bil zato usmrčen. Mlada vdova je pod
rimskim cesarjem Pijem ali Dioklecijanom prav tako umrla mučeniške, sodeč po
leksikonu prav posebej krute smrti: privezali so jo na dve upognjeni palmi in ko sta se
drevesi znova dvignili, je Korono raztrgalo.
Grška legenda o Viktorju in Koroni zakonski par postavlja v Damask, vendar se je
zgodba pozneje razširila v številnih različicah. Zato poleg sirske prestolnice kot kraj
njune smrti navajajo tudi Antiohijo v današnji Turčiji, Aleksandrijo v Egiptu, Sicilijo ali
francosko obmorsko mesto Marseille. Izročila o njunem češčenju poznajo grška,
latinska in etiopska Cerkev; v severni in osrednji Italiji je Korona že v 6. stoletju veljala
za zgled zvestobe veri. Relikvije Korone in Viktorja hranijo v kraju Castelfidardo pri
Osimu na obali Jadranskega morja, nedaleč od Ancone, kjer so paru že v zgodnjih letih
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krščanstva posvetili cerkev. Cesarja Oton III. in Karel IV. sta poskrbela, da so relikvije
zakoncev prišle tudi v Aachen oz. Prago.
Nekaj svetišč, posvečenih sv. Koroni, imajo tudi v sosednji Avstriji. Avstrijski kovanci
so se nekdaj imenovali »krona«, kar gre pripisati dejstvu, da sv. Korona ni le zavetnica
proti kužnim boleznim in epidemijam, temveč se ljudje k njej zatekajo tudi v denarnih
težavah, pri iskanju bogastva in celo za dobitek na loteriji. Bogoslužni spomin sv.
Korone in sv. Viktorja obhajamo 14. maja.
vir: Družina. Spletna stran. April 2020.

LITERARNI KOTIČEK
Oda o taroku
(RIMAR 1423)

Trije igralci za mizo sede,
tarok karte v rokah drže.
»Tri«, pravi prvi, drugi »naprej«,
tretji pa gleda kot sam zlodej:
»dve, če nimata nič proti«,
zloži karte v levi roki,
odpre talon, očesi zastrmita,
škis, pagat, se skup držita:
»Trul, pagat, ležim – upam, da ni proti kdo,
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sicer bo za vaju res hudo!«

Molče nasprotnika požreta slino
in prvi izigra na mizo karto fino:
srčni kralj res ni navadna karta,
a kot se pravi – karta je Marta,
tarok ga vzame kadarkoli
in to še preden pride naokoli.

Taroki kar po zrak frče,
igralec zbira skoraj štihe vse.
Pri pagatu, zadnji karti pravi:
nasprotnikoma se on tako postavi:
»Draga moja, ohladita glavi,
mi na Škofeljci smo pač ta pravi!«
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SERGEJ LAURENČIČ
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VICI IN ŠALE
V sodobnosti
Biti zdrav in mlad ali vsaj kazati tako podobo. Vsi ljudje si tega želijo. Mnogi današnji
starostniki so še vedno prepuščeni samim sebi, osamljeni ...
Nezadovoljstvo je posledica dejstev, da se kot družba staramo, država pa samo gleda,
kako bo za starostnike in tiste, ki zanje skrbijo, namenila čim manj denarja. Veljakom,
ki predpisujejo kadrovske normative in delijo denarno pogačo, se je lažje izmikati
odgovornostim in živeti v iluzijah, da se sami ne bodo nikoli postarali; rajši podpirajo
zapornike, za katere porabijo skoraj štirikrat več denarja kot za starostnike.
Iz revije NIKA
(priloga nedeljskega dnevnika)
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POSEBNO OBVESTILO
Če bo šlo tako naprej, smo
povsem brez skrbi.
Virusi bodo ob vseh ukrepih
prej ali slej pokrepali.
Vprašanje pa je, kaj bo z nami.
IZHOD V SILI
»Gospa doktorica, težave imam z zobmi.«
»Žal mi je. V teh virusnih časih ne sprejemamo pacientov.«
»Nič hudega. Vam bom pa zobe poslal po pošti.«
GOLJUFE V LJUBLJANICO
Trgovce, ki v teh dneh drastično dražijo medicinsko opremo, bi morali namakati v
Ljubljanici, kot so včasih goljufive peke.
DNEVNIK IZOLACIJE
22. dan: Skregal sem se z ženo, ker je odnesla smeti iz hiše. Sem bil vendarle jaz na
vrsti.
DOGODIVŠČINE
Slišal sem, da lahko zaradi osamljenosti v karanteni znoriš. Sem se o tem pomenil s
kavomatom in mikrovalovko, pa sta oba enakega mnenja. Z mešalnikom pa ne govorim,
ker vse po svoje obrne.
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DEŽURNI NAKUPOVALEC
Pri nas je tako, da gre en dan v trgovino mož, drugi dan pa jaz. En dan jemo, drugi dan
pa pijemo.
OBVEZNA MASKA
So pa res čudni časi. Pred vhodom v banko piše: Obvezen vstop z masko in rokavicami!
ADAMOVA TAŠČA
»Očka, kdo je bila Adamova tašča?«
»Adamova tašča? Adam ni imel tašče. To je bil ...«
GENERACIJE
»Očka, praviš, da je dedka, tebe in mene prinesla štorklja. To pomeni, da so vse tri
generacije naše družine ...«
DOMAČA NALOGA
Očka vpraša sina, osnovnošolca: »In kaj je rekla učiteljica za nalogo, ki sem ti jo naredil
včeraj?«
»Rekla mi je, da sem ...«

Vir: Delo, magazin. April 2020.
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Sudoku in križanka

KNJIGE
Punčka poseda barbike na polico s knjigami. Mednje postavi knjige.
Mama: "Kaj pa delajo te barbike na polici?"
Hči: "To je pevski zbor."
Mama: "Aha, razumem. Zakaj so pa te knjige vmes?"
Hči: "Ja mami, koronavirus je, ne smejo imet stikov!"
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