KÖZLEMÉNY
A COVID-19 koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a Hargita Megye
Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Vezérigazgatóság munkacsoportja a következő sürgősségi intézkedéseket rendelte
el:
A vezérigazgatóság alkalmazottaival telefonon, faxon és e-mailen keresztül lehet
kapcsolatba lépni. A telefonszámokat és e-mail címeket a vezérigazgatóság
weboldalán a KAPCSOLAT menüpont alatt
találják.: http://www.dgaspchr.ro/contact/;
A meghallgatás korlátozott, kivéve a sürgősségi helyzeteket, illetve a
közönségszolgálat programját;
A fogyatékossági fokozat megállapításáért/újraértékelésért a típuskérvényt és a
szükséges dokumentumokat el lehet küldeni elektronikus formában a következő email címekre:
Felnőttek fogyatékosságát felmérő bizottság: sec_adulti_hr@dgaspchr.ro
Gyermekek fogyatékosságát felmérő bizottság: sec_copii_hr@dgaspchr.ro
Ajánlatos elkerülni az utazást, ezért az önkormányzatok a tanácsadó és támogató
szolgáltatásain keresztül is el lehet juttatni a dokumentumokat a Hargita Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz;
Az alárendelt szociális intézményekben (rezidenciális központokban, családi típusú
házakban, hivatásos nevelőszülőknél, családi elhelyezésék esetében) felfüggesztjük
a látogatók fogadását;
Felfüggesztjük a kedvezményezettek számára szervezett rekreációs
tevékenységeket, azokat a tevékenységeket, melyeken csoportosan vennének részt,
vagy amelyek zsúfolt helyeken lennének megtartva (pl. bevásárlóközpontok,
táborok, rendezvénytermek, előadások, stb.);
Felfüggesztjük a kedvezményezettek családi látogatásait;
Felfüggesztjük a nappali központok, a rekuperációs és rehabilitációs központok
tevékenységét;
A családorvos és az asszisztens rendszeres vizsgálatokat végez a speciális védelmi
szolgáltatásokat nyújtó központokban, figyelemmel kíséri a kedvezményezettek
egészségi állapotát, a közösséget érintő esetleges betegségek idejében történő
azonosítása érdekében;
Naponta ellenőrzik a kedvezményezettek testhőmérsékletét;
Kötelező a családorvos azonnali értesítése a vírusos megbetegedés első tüneteinél:
pl. láz, köhögés, légúti betegségek stb.
Fotó: https://www.nnk.gov.hu

Értesítés az ingyenes buszjegyek kézbesítéséről
Tekintettel a KORONAVIRUS (COVID-19) megjelenésére, és a fertőzés
terjedésének megakadályozása érdekében, az ingyenes utazási jegyekre
jogosult fogyatékossággal élő személyek írásban kérhetik az ingyenes
jegyek postán keresztül történő kézbesítését. Az ingyenes jegyek
postázását írásban kérhetik a halmozottan sérült személyek törvényes
képviselői, személyes gondozói, vagy más, a fogyatékossággal élő, vagy a
törvényes képviselő által közjegyző előtt adott felhatalmazással rendelkező
személy is. A csatoltmányban megtalálható a kérvény is, JPG formátumban.
Ugyanakkor, az információt megtalálják, illetve letölthetik a kérvényt az
intézményünk honlapjáról is:
http://www.dgaspchr.ro/index.php?id=1534

ÉRTESÍTÉS
A FELNŐTTEK FOGYATÉKOSSÁGÁT FELMÉRŐ BIZOTTSÁG
kedvezményezetteinek a tudomására hozzuk, hogy 2020.03.16-ától nem lesz
közvetlen ügyfélfogadás.
Az aktacsomók letétele, illetve a meghosszabbítás a következőképpen történik: a
dokumentumokat el lehet küldeni SZKENNELVE a sec_adulti_hr@dgaspchr.ro
e-mail címre, vagy POSTÁN, a Felnőttek fogyatékosságát felmérő bizottság, Zöld
Péter út, 6., Csíkszereda, Hargita megye címre.
A sürgősségi vészhelyzet Hivatalos Közlönyben való közzététele után pontosítani
fogunk.
Megértésüket köszönjük!
http://www.dgaspchr.ro/1534/
Osztályvezető,
Dr. Kovács Rozália

