Dňa 30.3.2020 boli zo strany Ústredia PSVaR, Odboru SPODaSK (e-mail
zasielame viď nižšie) zaslané pokyny pre odd. SPODaSK úradov PSVaR –
v súvislosti s realizáciou sprostredkovania NRS.
Na základe uvedeného Vám zasielame doplňujúce informácie pre CDR pri
realizácií interakcií a kompletizáciu spisovej dokumentácie dieťaťa vhodného do
NRS:
-

týmto rušíme dočasné pozastavenie interakcií (bod
v „Krízovom pláne fungovania CDR“ zaslaný e-mailom dňa
9.3.2020)

-

v súlade so všetkými opatreniami a odporúčaniami, ktoré prijala
vláda SR a jej podriadené inštitúcie na zamedzenie šírenia
koronavírusu COVID 19 na Slovensku , CDR pokračujú vo
vykonávaní opatrení SPODaSK v procese sporostredkovania
NRS pre deti na pobytovom opatrení súdu
- V časti SPISOVEJ DOKUMENTÁCIE
DIEŤAŤA odporúčame využiť všetky možnosti na zabezpečenie
jednotlivých častí spisovej dokumentácie aj v spolupráci
s profesionálnymi náhradnými rodičmi, zamestnancami na
skupinách, t.j. podľa toho, v ktorej organizačnej zložke je
poskytovaná starostlivosť dieťaťu. Spôsob realizácie
kompletizácie spisovej dokumentácie odporúčame
formou dohody zodpovedného zamestnanca CDR s príslušným
úradom SPODaSK.
V súčasnej situácii nie je profesionálne vyhotovenie fotografií,
záznamov zo života dieťaťa prioritou, môže byť vyhotovené aj
mobilným telefónom alebo iným telekomunikačným
prostriedkom.
- V časti NADVIAZANIA OSOBNÉHO VZŤAHU
S DIEŤAŤOM so žiadateľmi o NRS odporúčame využívať
v tejto situácii aj inovatívnejšie formy komunikácie podporujúce
interakciu detí so žiadateľmi o NRS (internetové aplikácie ako
skype, telefonovanie prostredníctvom WhatsApp, Viber, online
kamerové hovory) u detí, ktoré dokážu udržať pozornosť –
prihliadať na individuálne možnosti podľa veku dieťaťa
a ostatných špecifík dieťaťa

-

V prípade, že žiadatelia o NRS trvajú na osobnom nadviazaní
vzťahu s dieťaťom, sú povinní predložiť aktuálne potvrdenie

o svojej bezinfekčnosti, vzhľadom ku skutočnosti, že CDR nemá
možnosti získať zdravotnú anamnézu žiadateľov (cestovateľskú,
stretávanie s ohrozenou populáciou a pod.). V tejto časti je
opodstatnená spolupráca s určenými úradmi a jednotné
usmernenie žiadateľov z obidvoch strán.
-

V žiadnom prípade sa interakcia do skončenia núdzového stavu
nesmie uskutočniť mimo priestorov CDR (vrátane domáckeho
prostredia PNR).

-

Pri akejkoľvek forme interakcie (osobná, telekomunikačná) je
nutná prítomnosť odborného tímu.

-

Je nutné žiadateľov oboznámiť, že v tejto krízovej situácii
nebudú umožnené krátkodobé pobyty dieťaťa v domácom
prostredí žiadateľov.

-

Pri osobnom stretnutí zamestnancov CDR a žiadateľov o NRS,
CDR zabezpečí vhodnú ochranu dieťaťa a zamestnancov CDR
potrebnými ochrannými pomôckami. CDR poučí žiadateľov
o nevyhnutnosti dodržiavania potrebných hygienických zásad
a opatrení v súvislosti s rizikami ochorenia COVID 19.

