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 Вирус може све да погоди али је посебно трагично када погоди најнемоћније. Вест да је
коронавирус ушао у Дом за децу ометену у развоју у Извору код Параћина делује
забрињавајуће. Како смо сазнали, у домском одељењу заражено је више од 70
штићеница и чланова особља. Из ресорног министарства кажу да је вирус у тој установи
регистрован 23. новембра, али не и колико је њих заражено.

  

Како је јавио репортер Н1, дом се налази при манастиру Света Петка у селу Извор и
због тога су монахиње годинама волонтирале у дому и помагале да се штићенице
збрину, а домом управља Центар за социјални рад из Параћина.

  

У Дому живе 84 штићенице, а како сазнаје Н1, короном је заражено више од 70
штићеница и чланова особља.

  

Није јасно како је вирус ушао у дом, с обзиром да је то установа затвореног типа, и то је
била и пре короне.
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Репортер Н1 је сазнао и да су прошле недеље примећени први симптоми вируса, и да се
тада и реаговало.

  

Међутим, нема тачних података о томе колико је заиста особа заражено, јер надлежно
министарство не саопштава те податке.

  

Прошле недеље се за локалне медије огласио председник општине и рекао да је
заражено 14 штићеница и чланова особља, али од тада нема нових званичних
информација.

  

Екипа Н1 приметила је неколико особа у скафандерима, они су тамо присутни неколико
дана и раде тестирања.

  

Министарка за социјални рад изјавила је раније за локални портал да се чекају
резултати тих тестирања.

  

Није саопштено ни где су смештене оболеле штићенице и медицинске сестре из тог
дома. Извори за Н1 кажу да су две штићенице на Грудном одељењу болнице у
Параћину, а да је већина и даље у дому, где добијају одговарајућу здравствену негу.

  

Заражено око 200 корисника и радника Дома за децу ометену у развоју у
Ветернику

  

Присуство коронавируса регистровано је код скоро четвртине корисника и запослених у
Дому за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику, сазнаје Н1.

  

Према речима појединих запослених и родитеља који су нам се обратили, заражено је
око 150 корисника и још 50 радника Дома. Наводе да су први потврђени случајеви
инфекције код запослених регистровани још почетком недеље, али да, осим њиховог
удаљавања са радног места и смештаја у обавезну изолацију, других промена у начину
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рада у Дому није било.

  

Епидемиолошки тим са Института за јавно здравље Војводине започео је у петак
тестирање свих корисника и запослених, али с обзиром на то да је капацитет дома 550
корисника и да о њима брине 275 радника, тај процес ће потрајати, наводе за Н1 у
Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност
полова.

  

Додају да за сада немају информацију о тачном броју заражених, јер тестирање није
завршено, као и да су инфицирани корисници у једном од укупно четири павиљона дома.

  

"У 95 одсто случајева заражени немају никакве симптоме. Ипак, због сигурности, сви ће
морати да буду тестирани", наводе у Секретаријату.

  

Према њиховим речима, сви непокретни корисници ветерничког дома су тестирани и сви
су негативни.

  

Иначе, надлежно Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
упутило је средином новембра препоруку свим установама социјалне заштите у Србији
да, због неповољне епидемиолошке ситуације, поново уведу карантин, односно
четрнаестодневно радно време. Већина, укључујући и дом у Ветернику, определила се
овог пута за другачији приступ, односно за смене од 12 сати.

  

У павиљону, где се налазе инфицирани корисници у Дому "Ветерник", по налогу
епидемиолога, оформљене су зелена, жута и црвена зона, а према речима запослених,
12 сати тамо проводе радећи у скафандерима.

  

Најновији дневни пресек Покрајинског секретаријата за социјалну политику показује да
је ЦОВИД-19 присутан код 550 корисника и 239 запослених у установама социјалне
заштите и домовима за смештај одраслих и старих лица у Војводини.

  (Н1)  
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