Oblastní charita Vimperk pomáhá v době v době epidemie COVID – 19
Dům klidného stáří Pravětín
Oblastní charita Vimperk nepřetržitě zajišťuje péči v domově pro seniory v Pravětíně (36
lůžek), snažíme se v maximální možné míře zajistit veškeré potřeby našich klientů. Platí
zákaz návštěv, což je pro seniory velmi nepříjemné, rodinní příslušníci mohou kontaktovat
sociální pracovnici na tel. čísle 733 220 649, po domluvě zprostředkujeme alespoň
telefonický kontakt blízkých osob se seniorem. Zavedli jsme potřebná hygienická opatření,
která by měla zabránit rozšíření kolonaviru do našeho zařízení. K tomu potřebujeme zajistit
zejména alespoň dostatek ochranných roušek, bohužel nemáme k dispozici ani jeden
respirátor. Od krajského úřadu jsme obdrželi pouze 65 ochranných roušek pro domov, což
nám stačí maximálně na 2 dny.
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba pomáhá seniorům na území celého okresu Prachatice. Bez omezení jsme
zatím schopni zajistit dovážku obědů, nákupy i úkony péče. V současné době můžeme v
naléhavých případech dle kapacitních možností pomoci i seniorům, kteří nemají uzavřenou
písemnou smlouvu na poskytování pečovatelské služby. Obracet se mohou na vedoucí
pečovatelské služby na tel. čísle 731 402 992. Také pro pečovatelskou službu sháníme
ochranné roušky, dostali jsme dnes ráno prostřednictvím krajského úřadu pouze 65
ochranných roušek pro 20 pečovatelek.
Služba pro rodiny s dětmi
Na základě usnesení Vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 je pozastaven provoz Služby pro
rodiny s dětmi (jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi).
Krizová pomoc (projekt Nexus)
Z provozních důvodů poskytujeme v současné době krizovou pomoc telefonicky na tel. čísle
732 122 071.
Doprovázení pěstounských rodin
Z důvodu nouzového stavu a po dobu karanténních opatření zajišťujeme podporu pěstounům
a dětem v pěstounské péči telefonicky na číslech: 731 619 805 a 732 122 071.
Zdravotnické zařízení domácí péče
Zdravotní sestry poskytují nezbytnou zdravotní ošetřovatelskou péči v domácnostech dle
indikace lékaře. Potýkáme se s vážným nedostatkem ochranných pomůcek. Naše
zdravotnické zařízení zatím nedostalo žádné pomůcky ze strany státu, objednávky dodavatelé
nejsou schopni vykrýt. Zásoby ochranných roušek nám vystačí maximálně do konce týdne.

