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W Dzień Matki zniesiony zostanie generalny
zakaz odwiedzin w placówkach opiekuńczych
oraz placówkach pomocy w integracji osób
upośledzonych
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Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej informuje:
W Dzień Matki (10 maja 2020) Ministerstwo Zdrowia i Polityki
Społecznej zniesie aktualnie obowiązujące, ogólne zakazy odwiedzin w
placówkach opiekuńczych oraz placówkach pomocy w integracji osób
upośledzonych. Dzięki temu ich mieszkańcy znów będą mogli
przyjmować odwiedziny członków rodziny i przyjaciół. Warunkiem jest
przestrzeganie ważnych środków ochrony, szczególnie poprzez
wyznaczenie oddzielnych obszarów odwiedzin, odpowiednią odzież
ochronną oraz badanie przesiewowe osób odwiedzających. Ponadto
osoby upośledzone znów będą miały możliwość integracji w ramach
warsztatów. Tym samym ministerstwo zdrowia realizuje główne
zalecenia gremium ekspertów pod kierunkiem prof. dra Markusa
Zimmermanna (Wyższa Szkoła Zdrowia Bochum), które zostało
powołane specjalnie w celu zajęcia się tym tematem.
„Generalny zakaz odwiedzin w zakładach opiekuńczych oraz
placówkach pomocy w integracji osób upośledzonych był najbardziej
bolesnym spośród środków wprowadzonych w celu zahamowania
rozwoju epidemii koronawirusa. Mieszkający tam ludzie szczególnie
dotkliwe odczuli obowiązujący zakaz kontaktów. Zawsze podkreślałem,
że jeśli sytuacja na to pozwoli, musimy znieść te ograniczenia tak
szybko, jak to możliwe”, wyjaśnia minister zdrowia Karl-Josef Laumann.
„Dlatego to ważne, że ponownie umożliwiamy odwiedziny, przy
jednoczesnym stosowaniu skutecznych środków ochronnych. Jedno jest
bowiem jasne: nie tylko koronawirus stanowi dla tych osób duże
zagrożenie. Również izolacja społeczna może powodować cierpienie
psychiczne oraz fizyczny uszczerbek na zdrowiu. Dlatego musimy
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stworzyć właściwą równowagę pomiędzy skuteczną ochroną przed
zakażeniem z jednej strony, a uczestnictwem społecznym z drugiej”,
dodaje Laumann.
Gremium ekspertów pod kierunkiem prof. dra Zimmermanna podkreśliło
w swoim sprawozdaniu (do wglądu na stronie
www.mags.nrw/coronavirus), że przy uwzględnieniu zaleceń Instytutu
Roberta Kocha oraz pod warunkiem przestrzegania zasad profilaktyki
zakażeń, odwiedziny mogą i muszą być znowu możliwe. „Tym samym
spełnione zostaną nie tylko potrzeby i prawa osób społecznie
odizolowanych, pokrzywdzonych i szczególnie wrażliwych.
Zagwarantowana będzie również ochrona osób pracujących w tych
placówkach oraz żyjących w nich”, mówi prof. dr Zimmermann.
Nowe regulacje dla stacjonarnych placówek opiekuńczych przewidują,
że wizyty mogą odbywać się w oddzielnych obszarach lub
wyznaczonych miejscach na zewnątrz. Przy zachowaniu odpowiednich
środków ochronnych, w szczególności także odzieży ochronnej, wizyty
mogą odbywać się również wewnątrz placówek, na przykład w
wydzielonych pomieszczeniach lub w pokojach mieszkalnych w
przypadku osób obłożnie chorych. Możliwe są odwiedziny w liczbie do
dwóch osób w oddzielnie wyznaczonych pomieszczeniach.
Bezpośrednio w pokoju mieszkalnym możliwa jest wizyta tylko jednej
osoby. Czas trwania odwiedzin jest ograniczony do maksymalnie dwóch
godzin na wizytę i dzień dla każdego mieszkańca.
W placówkach pomocy w integracji osób upośledzonych żyją często
osoby młodsze i obarczone mniejszym ryzykiem, które jednak
szczególnie potrzebują kontaktów ze swoimi bliskimi. Dlatego placówki
muszą przygotować się do otwarcia podejmując środki wykraczające
poza te stosowane przez zakłady opiekuńcze.
Wszyscy odwiedzający powinni być rejestrowani i poddawani badaniu
przesiewowemu, w ramach którego będą musieli między innymi
odpowiedzieć na pytania dotyczące własnego stanu zdrowia oraz
możliwych kontaktów z osobami chorymi na Covid-19 w ciągu ostatnich
14 dni. Ma to na celu ograniczenie do minimum ryzyka odwiedzin przez
osoby zakażone, mające kontakt z zakażonymi oraz wykazujące objawy
przeziębienia. Odwiedzający muszą również zostać poinstruowani, a w
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razie potrzeby także nadzorowani w zakresie stosowania wymaganych
środków ochronnych.
Ponadto oczywiste jest, że w przypadku wszystkich podejmowanych
środków uwzględniane muszą być aktualne zalecenia Instytutu Roberta
Kocha. Placówki, zarówno zajmujące się opieką stacjonarną, jak i
pomocą w integracji osób upośledzonych, zostaną poinformowane o
konkretnych sposobach wdrażania tych zaleceń, by mogły rozpocząć
opracowywanie odpowiednich koncepcji i wykonywanie prac
przygotowawczych.
Również od 10 maja 2020 roku przewidziane jest złagodzenie zasad dla
osób żyjących w placówkach pomocy w integracji osób upośledzonych,
które dbają o zachowanie struktury dnia.
Także warsztaty dla osób niepełnosprawnych będą mogły umożliwić
uczestniczenie większej liczby osób w życiu zawodowym. Oczywiście
także tam muszą zostać podjęte niezbędne środki ochronne, a ochrona
zdrowie pracowników znajduje się na pierwszym miejscu. Placówki
mogą więc rozpocząć opracowywanie koncepcji otwarcia, zgodnych z
zaleceniami Instytutu Roberta Kocha dla placówek mieszkalnych i
opiekuńczych oraz dla grup osób szczególnie narażonych, a także z
wytycznymi normy bezpieczeństwa pracy SARS-CoV-2 Federalnego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (BMAS), przy uwzględnieniu
sytuacji w regionie, w danym warsztacie oraz wśród jego pracowników,
lecz także na przykład środowiska pracy.
„Cieszę się, że znów możemy przywrócić cząstkę normalności. Ludzie
potrzebują kontaktów i rozmów z bliskimi”, mówi minister Laumann.
„Bardzo cieszy mnie również fakt, że w kwestii naszego postępowania
zgodni są rzecznicy polityki zdrowotnej w Landtagu”.

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka
prasowego Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon 0211 8553118.
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na stronie
rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych
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