Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Komunikat
KOMUNIKAT
Procedura postępowania w sprawie realizacji procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji epidemiologicznej w kraju
związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

1. Działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczona będzie tylko do niezbędnych działań, a prace na rzecz
rodzin dotkniętych przemocą prowadzić będą grupy robocze.
2. Posiedzenia grup roboczych odbywają się zdalnie i są koordynowane przez pracowników służb wchodzących w
skład grup roboczych.
3. Każdy członek grupy roboczej ma obowiązek prowadzić monitoring w rodzinach, w których jest wszczęta
procedura „NK” – zdalnie, tj. telefonicznie. Sprawdzać stan bezpieczeństwa w rodzinach, prowadzić rozmowy dot.
bieżącej sytuacji osób wskazanych w procedurze jako pokrzywdzone, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
dzieci.
4. W sprawach „NK” gdzie z wyników dotychczas prowadzonego monitoringu wynika, że w rodzinie nie ma stanu
zagrożenia zdrowia i życia GR może ustalić odleglejszy czas kolejnego posiedzenia, z zachowaniem procedury
postępowania opisanej w pkt. 2.
5. Ustalenia z prowadzonego zdalnie monitoringu są dokumentowane w protokole z posiedzenia GR. Działania te
koordynują dzielnicowi KP w Skaryszewie oraz pracownicy socjalni.
6. W razie sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia członkowie GR podejmują bezzwłocznie działania
interwencyjne ustalone według wspólnie opracowanego planu pomocy, jak dotychczas, z zachowaniem
zalecanych środków bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego.
7. Szczególnie uważnie rozpoznane powinny być sprawy, gdzie w procedurze wskazano jako osobę pokrzywdzoną
dziecko lub w sprawie gdzie patrol zastosował środki przymusu bezpośredniego.
8. W sytuacji wszczęcia nowej procedury „NK” powołany skład GR podejmuje wstępne działania diagnostyczne
poprzez kontakt telefoniczny z instytucjami posiadającymi wiedzę na temat rodziny, a następnie bezpośrednio
rozpoznaje sytuację w rodzinie poprzez kontakt telefoniczny z poszczególnymi członkami rodziny.
9. Jeżeli diagnoza sytuacji potwierdzi stan zagrożenia zdrowia i życia stosuje się ustalenia wskazane w pkt. 5 i 6.
10. Jeżeli diagnoza sytuacji nie potwierdzi stanu zagrożenia zdrowia i życia stosuje się ustalenia wskazane w pkt.2.
11. Zaleca się aby Patrol Policji w formularzu „Niebieska Karta-A” zapisywał numery telefonów osób wskazanych jako
pokrzywdzone i podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie.
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