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Nr. 1170 /17.06.2020
INSTRUCȚIUNI
cu privire la măsurile de reluare graduală a vizitelor efectuate de familie, susținătorii legali
sau persoanele fată de care beneficiarii au dezvoltat relații de atașament
Ca urmare a situației generate de virusul Covid-19 și ținând cont de HG 476/16.06.2020 privind
prelungirea stării de alertă și măsurile care se aplică din data de 17.06.2020 – art 2. a) anexa nr.1 –,,
Măsuri pentru creșterea capacitații de răspuns‘’, art 2, alin 1, având în vedere tipul de beneficiari care se
află instituționalizați în centru, persoane vârstnice vulnerabile, se menține starea de IZOLARE la nivelul
Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, cu reluarea vizitelor aparținătorilor în mod gradual.
În aceste condiții se interzice ieșirea din centru a beneficiarilor care au bilet de voie, excepție
făcând situațiile justificate (deplasare la locul de munca, desfășurare de activități fizice, cumpărături sau
altă activitate justificată și care nu suporta amânare), așa cum au fost prevăzute de legiuitor în
recomandările Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 978/DPSS/15.05.2020 și a prevederilor
Hotărârii Comitetului Național pentru situații de urgență nr.24/14.05.2020.
Accesul publicului va fi menținut limitat, astfel în perioada următoare 16.06- 16.07.2020, familia,
susținătorii legali sau persoanele față de care beneficiarii au dezvoltat relații de atasament pot efectua
vizite. Vizitele vor avea loc în aer liber, în spațiile special amenajate, astfel încât să fie păstrată distanța de
2 m între beneficiar și vizitator.
In caz de vreme nefavorabilă, întâlnirile se vor desfasura în cadrul clubului, cu respectarea
cerințelor impuse spațiilor închise.
Spațiile destinate vizitelor vor fi dezinfectate după fiecare utilizare.
Vizitele se vor efectua conform programărilor telefonice prealabile, sub supravegherea
asistenților sociali, iar sâmbată și duminică sub supravegherea infirmierei de serviciu.
Accesul în centru se va face cu respectarea regulilor de igiena (masca, mănuși, dezinfecția
mâinilor la poartă), termometrizare și declararea contactelor.
Programarea vizitelor la telefon:
-

0257 – 280332

-

0728 931 249

-

L – V : 10 – 13 si 15 – 18

-

S – D: 14 – 18

Orarul de vizite:
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