Tlačová správa Handlová 16.3.2020
Ako bude zabezpečená opatrovateľská služba, pomoc seniorom, terénna sociálna
práca a pomoc občanom mesta Handlová v povinnej karanténe počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie v SR (do odvolania)
Služby pre klientov, ktorí sú bez rodinného zázemia a podpory okolia, budú zabezpečené podľa
zmluvy bez obmedzení. Mesto sa obracia na rodinných príslušníkov vo veci obmedzenia činnosti
opatrovateľskej služby
V súvislosti so šírením COVID-19, kde najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú seniori a občania
s chronickým ochorením sociálne odd. mesta vyzýva občanov, ktorým je poskytovaná opatrovateľská
služba, aby zvážili prerušenie poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti na nevyhnutný čas. Ak
je v možnostiach rodinných príslušníkov na prechodný čas zabezpečiť opateru a pomoc v domácnosti
svojim príbuzným, aby neváhali a pozastavili poskytovanie opatrovateľskej služby. Zníži sa tým riziko pre
ich najbližších, kedy do domácnosti nebude vstupovať cudzia osoba – opatrovateľka.
Opatrovateľky mesta majú ochranné pomôcky
Mesto prijalo opatrenia pri poskytovaní opatrovateľskej služby. Opatrovateľky mesta obdržali ochranné
pomôcky a boli poučené, ako postupovať v prípade problematických udalostí. V prípade, že by
opatrovateľka nemala pri výkone svojho povolania rúšku, hrubo porušuje nariadenia mesta.
Bezkontaktne zamestnanci doručia seniorom, odkázaným a občanom v karanténe potraviny
Dnes 16.3.2020 zasadal v Handlovej krízový štáb. Primátorka zriadila od dnes dve seniorské linky pre
handlovských seniorov. Vzhľadom na to, že bola od 16.3.2020 štátom zriadená skrátená linka *0123,
Infolinka ku koronavírusu, budú linky pre seniorov v Handlovej dostupné v upravenom čase od 8.00
h do 18.00 h, NIE NONSTOP. Kontakty pre handlovských seniorov: PhDr. Veronika Cagáňová 0918
325 883, Mgr. Zuzana Šaláteková, 0918 325 880
Ako požiadať o pomoc v Handlovej - doručenie potravín, liekov a drogérie
Sociálne odd. MsÚ v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 11.00 h prijme objednávku na
zabezpečenie nákupov potravín, liekov a drogérie (obedy a varené pokrmy zabezpečujú reštaurácie
na donášku) na tel. čísle 046 5475 351. Nákup sa bude týkať základných potravín, drogérie a liekov.
Jeden nákup bude zrealizovaný podľa možnosti v jednom obchode. Nie je možné prihliadať na
individuálne požiadavky nákupu akciového tovaru v rôznych prevádzkach.
Sociálne oddelenie MsÚ sa tiež zameriavame na prevenciu nákazy a šírenia ochorenia COVID 19
Pre prijímateľov sociálnych služieb, napr. v lokalite Baníckej kolónie sú distribuované informačné letáky
do každej domácnosti so základnými informáciami a kontaktami prostredníctvom terénnej sociálnej práce
(osobný kontakt je minimalizovaný). V rámci sociálneho oddelenia je poskytované poradenstvo
telefonicky. V obytných domoch s bytmi osobitného určenia na ulici 29. augusta č. 1, Partizánska č.
36,38,40 a SNP č. 16 sú zverejnené plagáty so základnými a potrebnými informáciami pre seniorov.
Dobrovoľnícku prácu si mesto váži
Mesto Handlová ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí oslovili mesto s ponukou na pomoc seniorom
a odkázaným ľuďom. Vzhľadom na vysoké riziko pre cieľovú skupinu a hlavný cieľ všetkých opatrení,
t.j. zamedziť šíreniu nákazy, vyššie uvedenú aktivitu bude mesto zabezpečovať prostredníctvom svojich
zamestnancov zo soc. oddelenia, opatrovateliek a zamestnancov v rámci národných projektov, u ktorých
je preverená cestovateľská anamnéza a sú poučení a viazaní pracovným poriadkom mesta.
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