Pontis má svůj krizový tým, který se denně schází
ŠUMPERK. Obecně prospěšná společnost PONTIS Šumperk ve dnech, kdy se situace spojená
s onemocněním COVID 19 neustále vyhodnocuje a mění, dbá na důslednou prevenci a
vyhodnocování rizik. Budovy všech služeb jsou uzavřeny, v budově na ulici Gen. Svobody 68 se
denně schází krizový tým.
„Každý den v 7 hodin ráno se schází náš krizový tým, který pravidelně vyhodnocuje vzniklé situace. Ve
všech našich budovách je zákaz návštěv, uzavřena je i hlavní budova na ulici 17. listopadu. Sociální
pracovníci nevyjíždějí na sociální šetření do domácností zájemců, upřednostňujeme telefonický nebo
e-mailový kontakt,“ popisuje současná opatření největšího poskytovatele sociálních služeb
v Olomouckém kraji Bohdana Březinová, zástupkyně ředitele obecně prospěšné společnosti PONTIS
Šumperk. Ve složité situaci táhnou všichni zaměstnanci Pontisu za jeden provaz, tak aby senioři byli
ve všech sociálních službách v klidu a bezpečí.
„ Všem zaměstnancům patří dík za jejich nasazení v této nelehké situaci, zejména lidem v
pečovatelské službě a odlehčovací službě za nadstandardní péči o klienty. Všem ostatním, kteří se
zapojili do šití roušek za jejich ochotu a aktivní přístup, ale i dobrovolníkům, všem hodným lidem,
kteří nám nabídli nezištně pomoc, opravdu ze srdce děkuji,“ říká ředitel společnosti Miroslav
Adámek.
Všichni zaměstnanci používají na pracovišti roušky, o totéž pak žádají i všechny lidi, kteří vědí, že
ohleduplnost a preventivní chování jsou v těchto dnech naprostá nutnost.
Denní stacionář – pozastaveno poskytování služby, péče o klienty byla převážně zajištěna rodinami.
Pečovatelská služba – poskytování úkonů je omezeno pouze na zajištění základních životních potřeb
(dovoz oběda, nákupy potravin a léků, podání jídla a pití, pomoc s osobní hygienou).
Odlehčovací služba – provoz zajištěn, ve službě je zákaz návštěv a zákaz klientů vycházet z budovy,
pro nové klienty je STOP stav.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež RACHOT – pozastaveno poskytování služby, děti a mládež samy
dodržovaly vyhlášené omezení pohybu osob a do služby přestali docházet.
K- cetrum – omezen provoz, vstup klientům je umožněn pouze jednotlivě za účelem poskytnutí
zdravotních úkonů, výměnného programu a hygienického servisu.
Centrum Therasuit – omezen provoz.
Poradenství - je možné pouze telefonicky nebo e-mailem.
Půjčovna kompenzačních pomůcek – provoz zachován.
Univerzita volného času – pozastavena veškerá činnost.
Kavárnička Lalala - uzavřena.
TAXÍK MAXÍK - Jako poskytovatelé sociálních služeb si uvědomuje potřebu zajištění pomoci seniorům
v terénu a proto od 17. 3. 2020 prostřednictvím služby Taxík Maxík nabízíme osamělým
seniorům dovoz nákupů a léků. Nákup obnáší zakoupení potravin a nutného drogistického zboží
do 5 kg, v nejbližším obchodě poskytovatele (tedy v Kauflandu).
Zákaznická linka je totožná s telefonním číslem TAXÍK MAXÍK: 774 424 239. V nouzovém stavu
poskytujeme tuto službu zcela zdarma. Podrobnější informace Vám předá pracovník dispečinku.
Provozní doba 8:00 – 15:00.
V Šumperku 18. března 2020

