Ljubljana, 9.4.2020
Javni poziv k varovanju najbolj ranljivih!
Predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš, h katerim sta formalno že priključeni stranki Zelena
koalicija in Združeni zeleni ter predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope Igor Jurišič
uvodoma ugotavljava, da so splošni ukrepi za omejevanje gibanja uspešno zajezili, a očitno
ne tudi na področju najbolj ranljivih.
V tem času smo člani zelenih strank s pozivi že večkrat aktivno preprečili ali vsaj poskusili
preprečiti (pa poziva niso jemali resno) širjenje virusa, med temi pozivi pa bi izpostavili poziv
dr. Pretnarja z dne 26.1.2020 k zaprtju meje z Italijo in dodatnih ukrepih, kar je takratna
vlada preslišala, ter ravno tako neuspešen poziv Igorja Jurišiča z dne 17 in 24.3.2020, sicer v
drugi vlogi, da vlada zaprosi Republiko Kubo za zdravilo Interferon, ki se je na Kitajskem
izkazalo na preko 1.000 primerih kot uspešno.
V Zelenih strankah sicer budno spremljamo dogajanje v kriznih časih, a za razliko od
nekaterih političnih skupin, na morebitne napake, ki ne vplivajo neposredno na širjenje
virusa oziroma zdravje in posledično življenje ljudi, v tem času ne opozarjamo, saj bo časa za
retrospektivo dovolj. Hkrati pa razumemo vlado, da je v primeru te epidemije omejena na
ugibanja, saj gre za nov virus in se bo po epidemiji kak ukrep morda izkazal kot nepotreben, a
žal v tem trenutku ni čas za ugibanje in tveganje.
Po alarmantnem poročilu o novih okuženih osebah, objavljenem 7.4.2020 smo ugotovili, da
je v Sloveniji manj, kot četrtina vseh primerov v Domovih starejših občanov (DSO), medtem,
ko je bil prirast s 5. na 6. april kar 33 od 35 novih okužb iz DSO, kar predstavlja 94% vseh
novih okužb (19 zaposlenih in 14 varovancev).
Z ukrepi, ki se izvajajo izven DSO je tako širjenje bolezni COVID-19 skoraj v celoti ustavljeno,
žal pa ne tudi v DSO. Enako žalostno je, da je večina vseh, ki so umrli z ali zaradi okužbe prav
iz DSO, čeprav je v DSO nekaj več, kot 20.000 postelj, vseh starostnih upokojencev v Sloveniji

pa je preko 400.000. V DSO torej biva bistveno manjši odstotek starejših občanov, kot
predstavlja odstotek umrlih iz DSO med vsemi umrlimi v tej starostni kategoriji.
Alarmantne so tudi informacije iz DSO, da kosila še zmerom potekajo v skupnih prostorih,
morda ločeno po nadstropjih, a še zmerom se zbira bistveno več oseb iz različnih sob, kot je
to dovoljeno za stanovanjske bloke, kjer so ljudje iz različnih stanovanjskih enot ne smejo
družiti.
Za primerjavo – na sosednjem Hrvaškem so že z začetkom marca skoraj hermetično zaprli
DSO in včeraj poročali o pojavu koronavirusa v enem od domov, kjer so nemudoma
evakuirali 52 varovancev, danes pa nadaljujejo z evakuacijo. V Sloveniji pa so v določenih
domovih do pred nedavnim celo dovoljevali obiske, ob naraščanju števila pa svetovali, da
varovance vzamejo svojci domov, čeprav je javno znano, da večkrat šele drugo testiranje
pokaže okužbo ter da mlajši (h katerim bi preselili varovance) včasih sploh ne kažejo znakov
okužbe, pa čeprav pravkar prebolevajo COVID-19 v blagi obliki.
Prav uspešni ukrepi v DSO so najverjetneje botrovali k 50% manj smrtnih primerov na
sosednjem Hrvaškem s sicer 25% več okuženimi in 100% več prebivalci.
Z žalostjo ugotavljamo, da so ukrepi posegli v vse pore življenja, razen v tiste, kjer bi bili
najbolj potrebni – v delovanje DSO na območju celotne Slovenije.
Vse zelene stranke zato pozivamo ministra za zdravje, da TAKOJ odredi izredni nadzor
striktnega spoštovanja vseh vladnih ukrepov v DSO s katerim se NEMUDOMA zajezi
širjenje virusa in s tem bolezni COVID-19 med najranljivejšo skupino in s tem prepreči
nepotrebno nadaljnje zbolevanje in umiranje najbolj ranljivih zaradi okužb in bolezni,
kateri se lahko v veliki meri izognemo. Vzporedno pa naj se tudi ugotovi odgovornost
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