Praha, 5. listopadu 2020

MPSV ve spolupráci s Armádou České republiky rozšiřuje
podporu sociálním službám
Ve spolupráci s Centrem biologické ochrany Těchonín Armády České republiky
MPSV realizuje další aktivity zaměřené na prevenci a kontrolu šíření infekce
onemocnění COVID-19 v sociálních službách. Dnes byly spuštěny první
specializované online konzultace, jejichž prostřednictvím zaměstnanci sociálních
služeb získají cenné informace a odbornou instruktáž, jak správně postupovat
při práci s ochrannými pomůckami. Informace o termínech dalších online konzultací
a o způsobu přihlašování obdrží poskytovatelé sociálních služeb prostřednictvím
krajských úřadů.
„Zaměstnanci v sociálních službách teď čelí obrovské zátěži. Je opravdu potřeba,
aby pobytové sociální služby získaly veškerou dostupnou podporu. Všichni zaměstnanci
potřebují mít jistotu, že postupují správně. A právě v tom vidím spolupráci s Armádou
České republiky jako nesmírně přínosnou. Moc jim za tuto pomoc děkuji,“ uvedla ministryně
práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).
Pro poskytovatele sociálních služeb byly spuštěny online konzultace nazvané COVID-19
ve vašem zařízení a jak na něj? Po úvodu s praktickými ukázkami oblékání a svlékání
ochranných pomůcek, upozornění na nejčastější chyby a doporučení, jak jim předcházet,
bude následovat stěžejní část online konzultace, kterou je prostor pro dotazy. Konzultaci
povede odbornice z Odboru biologické ochrany Těchonín, která od jara 2020 navštívila se
svými kolegy již kolem 30 pobytových sociálních služeb. Online konzultace tedy budou
reagovat na konkrétní potřeby z terénu.
S ohledem na aktuální situaci jsou první dvě konzultace určeny poskytovatelům sociálních
služeb z území Středočeského a Moravskoslezského kraje. Oslovení zařízení probíhá
ve spolupráci s vedoucími sociálních odborů krajských úřadů, přičemž činnosti koordinuje
Ministerstvo práce a sociálních věcí. Cílem je předat zásadní zkušenosti co největšímu
počtu lidí v co nejkratším čase. Souběžně tyto subjekty společně připravují i webinář,
který bude dostupný online.
Interaktivní Pomůcka ke zvládnutí epidemie COVID-19 pro domovy sociálních služeb,
kterou v září 2020 ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany Těchonín
zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví, je dostupná na webových stránkách MPSV.
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