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În contextul epidemiei de COVID-19 în România, Autoritatea Națională pentru
Drepturile Persoanelor cu Dizabilități Copii și Adopții (ANDPDCA) face următoarele
actualizări cu privire la situația răspândirii Covid-19 în rândul beneficiarilor
serviciilor sociale rezidențiale, după cum urmează:
1.
În cazul centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, există în acest
moment la nivel național 3 decese (survenite în cămine private), 28 cazuri de
infectare (27 în cămine private, unul în centru din subordinea DGASPC), în total
148 de rezidenți izolați. Trebuie menționată aici situația specială din județul
Galați, unde pentru centrul privat în care a apărut focarul de Covid19 s-a dispus
trecerea sub coordonarea unei echipe multidisciplinare, gestionată de DGASPC
Galați.
2.
În centrele medico-sociale (bolnavi cronici), aflate acum în coordonarea
Ministerului Sănătății, există un singur deces în rândurile beneficiarilor, apărut
în contextul focarului epidemiologic de la Suceava, într-un serviciu public de
asistenţă socială.
3.
În centrele rezidențiale pentru victimele violenței domestice există două
persoane izolate. Nu sunt raportate cazuri de infectări sau decese.
4.
În cazul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, la nivel
național sunt 2 decese, alte 5 persoane infectate și 55 în izolare. Toate cazurile
de deces sau infectare provin din Hunedoara. Din datele disponibile până acum,
cel puțin o parte dintre victime au dobândit infecția în mediul spitalicesc unde
fuseseră internate pentru alte afecțiuni.
5.
În centrele rezidențiale pentru copii nu există cazuri de infectare sau deces,
însă s-a dispus autoizolarea preventivă a 50 de rezidenți. Totodată, 29 de copii
aflați în grija asistenților maternali profesioniști se află și ei în izolare alături de
asistenți.
6.
La nivel național, există 641 de locuri disponibile în locuințe temporare de
urgență amenajate de DGASPC-uri în toată țara care pot primi în îngrijire copii
proveniți din familii afectate de infecția covid-19, la solicitarea acestora (în cazul
în care copiii sunt sănătoși și nu s-au găsit alte soluții de îngrijire în familia
extinsă). Din aceste 641 de locuri, până acum au fost ocupate 2, în județul
Teleorman.
În întâmpinarea situațiilor care există și care pot apărea, au fost dispuse o serie de
măsuri, atât legislative dar și de suport și îndrumare pentru personalul implicat în
efortul de gestionare și limitare a răspândirii pandemiei în centrele rezidențiale.

Dintre măsurile legislative luate, amintim:
1.
În unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără
concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual
medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator şi alte categorii de
personal contractual necesare (art.16 din Anexa nr.1 la Decretul Președintelui
României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României).
2.
Prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru situații de
urgență (nr.74549 din 06.04.2020), a fost aprobată repartiția pentru centrele de
îngrijire ale persoanelor vârstnice și bolnavi cronici a unui număr de 20.000 cutii
de măști simple (3 pliuri), respectiv 1.000.000 bucăți.
3.
Crearea Grupului de Lucru pentru coordonarea măsurilor de protecție socială
pentru persoanele vulnerabile la nivelul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
(MMPS).
4.
Ordonanța Militară nr. 8 prevede măsuri de izolare preventivă la locul de
muncă. Trebuie menționat că multe dintre serviciile rezidențiale publice și
private, luaseră deja voluntar măsura izolării preventive la locul de muncă.
Dintre măsurile de sprijin și îndrumare, enumerăm:
1.
Începând din data de 10 martie 2020, la nivelul MMPS și a structurilor aflate în
coordonarea sa, au fost elaborate dispoziții metodologice, instrucțiuni, informări
și circulare cu privire la managementul și prevenirea răspândirii virusului
COVID-19 în serviciile sociale rezidențiale.
2.
A fost creat un mecanism de comunicare directă și raportare în timp real cu
managementul DGASPC din toată țară.
3.
Au fost identificate mecanisme de sprijin în mediul privat pentru furnizorii
publici de servicii sociale: inițiativa Kaufland România – 24.000 lei pentru fiecare
dintre cele 47 de DGASPC din țară, ce vor putea fi utilizați pentru procurarea de
produse alimentare și igienico-sanitare.
4.
A fost cartografiată situația tuturor serviciilor sociale rezidențiale – cămine
vârstnici (publice și private), unități medico-sociale, centre adulți și copii cu
dizabilități, centre violență domestică etc. pentru a urmări îndeaproape evoluția
fenomenului și a lua măsuri aplicate situațiilor apărute.
ANDPDCA va reveni periodic cu detalii legate de starea de sănătate a persoanelor
aflate în centrele rezidențiale și despre măsurile impuse pe măsură ce situația
evoluează. Le mulțumim tuturor colegilor din direcții și centre care în aceste
momente fac eforturi pentru păstrarea în siguranță a beneficiarilor sistemului de
asistență și protecție.

