AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO DENNÉHO CENTRA PRE DETI A
RODINU DÚHA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE...
Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie
všetkých preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Naše centrum počas
pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety
v súvislosti s opatreniami sme prispievali i my, pracovníci Nízkoprahového denného centra
pre deti a rodinu DÚHA, roznášaním informačných letákov a podávaním informácii
o hygiene. Navštívili sme aj rómskych občanov, odovzdali sme im letáky, upozornili na
hygienu a obmedzenie zhromažďovať sa. Po vypuknutí pandémie bol nedostatok rúšok, ktoré
chránia ústa, nos a tvár. Mesto Turzovka zabezpečilo vyše 3000 rúšok občanom nad 50 rokov,
ktoré sme spolu s pracovníkmi Mestského úradu Turzovka distribuovali priamo do
domácností. Nedostatok ochranných rúšok zdvihol ohromnú vlnu solidarity. Na popud tohto
nedostatku vznikla iniciatíva zo strany dobrovoľníkov, ktorí navštevujú Nízkoprahové denné
centrum pre deti a rodinu DÚHA a ochotne šili ochranné rúška vo svojich domácnostiach,
najmä pre sociálne slabších občanov, seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov.
V prípade osamelých občanov alebo aj občanov v karanténe zaviedlo naše mesto bezplatnú
službu - nákup potravín do domácnosti. Nákup sme zabezpečili najneskôr na druhý deň.
Seniorom sme na požiadanie vybavovali predpis liekov u obvodného lekára, lieky vybrali
v lekárni a doručili k nim domov. Pri preberaní nákupov a liekov boli zásadne dodržiavané
všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Po vypuknutí pandémie spôsobenej koronavírusom Covid-19, uzatvorení škôl a školských
zariadení, sme kontaktovali rodičov, resp. svojich klientov so školopovinnými deťmi v
súvislosti s prípravou na školské vyučovanie. Zo strany NSSDR Dúha bola poskytovaná
pomoc pri získavaní domácich úloh a pomoc pri ich vypracovaní, rodinám, ktoré nemali
možnosť prístupu na internet. Spolupracovali sme aj s učiteľmi ZŠ Turzovka. Boli sme
nápomocní i pri podávaní informácií potrebných pre zápis do Materskej školy i do prvého
ročníka Základnej školy. Pre klientov zabezpečili prihlášky, ktoré pomohli vypísať a zaslať
elektronicky. Pri znovuotvorení školských brán bola poskytnutá klientom pomoc pri
elektronickom nahlásení dieťaťa späť do školy v ročníkoch 1. až 4. , boli poskytnuté
informácie ohľadom pokynov pri návšteve školy, školskej jedálne a školského klubu detí.
Pracovníci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha Turzovka
Kontakt: +421917373767
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