Procedury wsparcia przez GOPS osób objętych kwarantanną
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że powstały wytyczne w sprawie pomocy osobom w kwarantannie wydane przez
wojewodów dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Wytyczne określają krok po kroku jak ma wyglądać wsparcie tych jednostek dla
domów pomocy społecznej, osób w kryzysie bezdomności, realizacji usług opiekuńczych oraz dostarczania żywności dla osób objętych kwarantanną w
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Pomoc krok po kroku ma wyglądać następująco:
- Sanepid powiadamia GOPS o osobach objętych kwarantanną;
- GOPS weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej (MRPiPS)
taka ocena powinna odbyć się telefonicznie;
Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom pozostającym w kwarantannie.
Jeśli chodzi o opiekę nad zdrowymi osobami np. starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi
- pracownicy pomocy społecznej niosą pomoc w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, telefoniczne załatwianie pilnych
spraw urzędowych jeżeli taka pomoc nie może być udzielona przez najbliższe otoczenie (rodzina, sąsiedzi).
- udzielamy pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób objętych kwarantanną, również
wyłącznie w formie rozmowy telefonicznej.
- świadczymy także pomoc, poradnictwo i wsparcie dla osób niesamodzielnych, ale zgodnie z wydanymi zasadami postępowania.
Zwracamy się ze szczególną prośbą do mieszkańców, by ich wizyty w instytucjach pomocowych zostały ograniczone, a kontakt z pracownikami
następował z wykorzystaniem środków technicznych – telefonu, maila etc. Cały czas nie zapominamy i pomagamy tym, którzy dziś nie pozostają w
centrum działań służb, a ich sytuacja może być szczególnie trudna tj. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, tych którzy utracili pracę etc.
Kontakt z pracownikami pomocy społecznej
Tel. 32 218 85 95 czynny w godzinach pracy ośrodka
Kontakt w sprawie konsultacji psychologicznej
32 328 85 16 czynny w czwartek w godzinach 10.00 – 13.00

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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