21 Tetor 2020

Lajmet më të fundit mbi COVID-19 për banorët - Numri 25
Të nderuar Banorë,
Mirësevini në versionin më të fundit të
gazetës tuaj të Banorëve të IPAS. Ky
numër ofron një azhurnim të rëndësishëm
se si nivelet e ndryshme të
"Qëndrueshmëria dhe Rimëkëmbja 20202021: Plani për të Jetuar me COVID-19"
të Qeverisë do të ndikojnë te banorët në
lidhje me gjërat si vizitorët, mungesat
brenda natës dhe kërkesat për transferim.
Ky buletin gjithashtu përmban një
azhurnim në lidhje me programin e

ardhshëm të vaksinimit nga gripit dimëror dhe informacione për organizmin e
transportit të fëmijëve që paraqiten në shkollë me simptoma të COVID-19.
Ky buletin gjithashtu po vihet në dispozicion në internet në faqen e Banorëve të
Uebfaqes së Akomodimit të IPAS - www.accommodationcentres.ie së bashku
me përkthimet në gjuhë të ndryshme.

Tregoni mendimin tuaj!
IPAS dëshiron të dëgjojë nga ju. Nëse ka ndonjë temë që dëshironi të shihni të
përfshir në buletinët e ardhshëm, ose nëse keni ndonjë sugjerim se si mund ta
përmirësojmë buletinin, ne do të jemi të lumtur të dëgjojmë nga ju. Thjesht
dërgoni komentet tuaja me e-mail në ipasinbox@justice.ie me "IPAS
Newsletter Feedback" në rreshtin e temës dhe sugjerimet tuaja do të merren
parasysh.
Në fund, dëshirojmë t'ju falenderojmë të gjithëve për bashkëpunimin tuaj të
vazhdueshëm në këto kohë sfiduese dhe t'ju urojmë të gjithëve shëndet të
mirë.
Ekipi IPAS

Plani i IPAS për Jetesën me COVID-19

Ne e dimë që këto janë kohë shumë të
pasigurta për banorët, ashtu siç janë për
të gjithë ne. Raportet dhe azhurnimet e
vazhdueshme të lajmeve në lidhje me
rritjen e rasteve me COVID-19,
thashethemet rreth asaj që do të ndodhë
më pas dhe mendime të ndryshme që
shprehen nga sektorë të ndryshëm të shoqërisë mund të jenë burim i një
konfuzioni dhe shqetësimi të madh.
Ekipi IPAS dëshiron të sigurojë të gjithë banorët se mirëqenia juaj vazhdon të
jetë shqetësimi ynë kryesor dhe ne do të vazhdojmë të punojmë shumë
ngushtë me zyrtarë të shëndetit publik për të vazhduar të ruajmë shëndetin e
të gjithë banorëve ndërsa vendi gjen rrugën e tij përmes krizës me COVID-19
dhe del në anën tjetër.
Siç jeni në dijeni shumica prej jush, IPAS ka pasur procedura të vendosura që
nga fundi i Marsit të këtij viti për të ndihmuar në menaxhimin dhe përmbajtjen e
çdo përhapje të virusit në të gjithë rrjetin e qendrave. Këto procedura u
zhvilluan me zyrtarët e HSE dhe Shëndetit Publik për të siguruar që ata që
preken nga virusi të marrin kujdesin dhe vëmendjen më të mirë të mundshme,
ndërsa të gjithë banorët e tjerë të IPAS janë të mbrojtur nga çdo përhapje e
madhe e virusit.
Kjo ishte një sfidë e madhe për ne në fillim, por, siç e kemi parë nga rezultatet
e testimit serik të fundit të HSE në të gjithë rrjetin e qendrës IPAS dhe numrat
jashtëzakonisht të ulët të banorëve aktualisht me një diagnozë pozitive, këto
procedura po funksionojnë, dhe po funksionojnë mirë, në sajë të
bashkëpunimit tuaj.
Në mes të shtatorit, Qeveria publikoi, Qëndrueshmëria dhe Rimëkëmbja 20202021: Plani për Jetesën me COVID-19. Plani përmban pesë nivele të
ndryshme kufizimesh për të gjithë njerëzit që jetojnë në Irlandë dhe, varësisht
nga sa i rëndë është kërcënimi i COVID-19 në çdo kohë, Qeveria do të lëvizë
lart e poshtë në këto nivele: Niveli 1 janë kufizimet minimale dhe Niveli 5 janë
maksimale. Plani i Qeverisë përfshin shumë aspekte të ndryshme të jetës së
përditshme duke përfshirë transportin publik, punësimin, vizitorët në familje dhe
shoqërimin, hyrjen në restorante dhe bare dhe komoditete të tjera, shkollimin,
sportet, etj.
Do të jeni të informuar se të hënën Qeveria vendosi të zhvendosë të gjithë
vendin në Nivelin 5 të këtij plani për të provuar dhe trajtuar rritjen e fundit të
ndjeshme të rasteve të COVID-19 në të gjithë Shtetin. Ky vendim ndjek lëvizjet

e mëparshme nga Qeveria për të ngritur nivelin e kufizimeve në të gjithë
vendin në Nivelin 3 dhe për ta ngritur atë në Nivelin 4 në qarqet Cavan,
Donegal dhe Monaghan. Një njoftim i veçantë për mënyrën se si lëvizja në
Nivelet 3 dhe 4 preku banorët e IPAS u lëshua në të gjitha qendrat në 15 Tetor.

Duke pasur parasysh shpejtësinë me të cilën ndryshohen nivelet e kufizimeve,
IPAS tani ka zhvilluar planin e vet 'IPAS Living with COVID-19' për
menaxherët e qendrave në mënyrë që ata të mund të futin masa për të zbatuar
nivelet e kufizimeve të Qeverisë shpejt dhe me mençuri dhe për të siguruar
sigurinë e vazhdueshme të banorëve.
Ky plan, i cili u krijua në bashkëpunim me HSE dhe Shëndetin Publik, është në
dispozicion për t'u lexuar në faqen e internetit të Qendrës së Akomodimit IPAS
(www.accommodationcentres.ie) dhe jep udhëzime se si secili prej pesë
niveleve të kufizimeve të Qeverisë do të ndikojë në qendrat IPAS .
Për lehtësi referimi, ju lutem shikoni më poshtë pjesët përkatëse të Planit IPAS
të përshtatshme për kufizimet e Nivelit 5 të cilat kanë më shumë ndikim te
banorët, d.m.th. vizitorët, mungesat brenda natës dhe kërkesat për transferim.
Nga Mesnata, 21 Tetor 2020, deri në një njoftim të mëtejshëm (data aktuale e
përfundimit është caktuar më 2 Dhjetor 2020), masat e mëposhtme zbatohen
në të gjitha qendrat IPAS dhe akomodimet emergjente:
Vizitat (Niveli 5)
Miqtë dhe Familja
Asnjë vizitor nuk lejohet gjatë kohëzgjatjes së kufizimeve të Nivelit 5.
Vizitorë të tjerë
Punëtorët Thelbësorë përfshirë vetëm stafin e IPAS-it.
Mungesat brenda natës (Niveli 5)
Mungesat e përgjithshme brenda natës
Mungesat brenda natës lejohen vetëm në situata emergjente (p.sh. urgjencë
familjare) dhe me kërkesë të IPAS ose drejtpërdrejt ose përmes menaxhimit të
qendrës. Nuk kërkohet karantinë në kthim.

Mungesë brenda natës për arsye mjekësore
Mungesat brenda natës për kujdes mjekësor në një institucion të njohur

mjekësor lejohen pa asnjë kufizim në numrin e netëve. Nuk kërkohet karantinë
pas kthimit.
Ju lutemi vini re:
Kushdo që mungon nga qendra e tij brenda natës pa aprovim paraprak, do të
kërkohet të karantinohet për 14 ditë në një objekt karantine të IPAS jashtë
vendit para se të kthehet në akomodimin e IPAS.
Transferet (Niveli 5)
Transferet pezullohen me përjashtim të rrethanave të mëposhtme:



kur është çertifikuar si thelbësore nga një mjek i kualifikuar;
kur kërkohet nga Policia për arsye të sigurisë së një ose më shumë
banorëve; ose
 aty ku gjykohet e nevojshme nga IPAS për arsye urgjente operacionale
përfshirë qëllimet e ribashkimit të familjes.
Transferet mund t'i nënshtrohen karantinës 14 ditore.

Shkollat (Niveli 5)
Qeveria ka këshilluar që nën nivelin 5, shkollat dhe çerdhet do të mbeten të
hapura me masa mbrojtëse.
Më tej, arsimi i lartë dhe i të rriturve lëviz kryesisht në internet me masat e
duhura mbrojtëse të vendosura për pjesëmarrjen thelbësore në vend.

Puna (Niveli 5)
Banorëve u kërkohet të shikojnë udhëzimet më të fundit të Qeverisë në gov.ie
për të parë se si ndikojnë kufizimet e Nivelit 5 mbi ju dhe vendin tuaj të punës.
Ekipi i IPAS pranon zhgënjimin që mund të ndiejnë banorët, së bashku me
pjesën tjetër të vendit, pasi masa të tilla të rrepta duhet edhe një herë të
miratohen.
Megjithatë, ne mbetemi të sigurt se me bashkëpunimin tuaj të vazhdueshëm
ne do të vazhdojmë të ndalojmë përhapjen e gjerë të virusit në qendrat tona
dhe do të ndihmojmë që t’ju mbajmë juve, familjen tuaj, miqtë tuaj në komunitet
dhe të gjithë stafin që punon në qendra, të sigurt dhe të shëndetshëm ndërsa
ne punojmë së bashku drejt një të nesërme më të mirë.

Vaksina kundër gripit
Ndërsa po i afrohemi sezonit të dimrit, HSE po inkurajon njerëzit të marrin
vaksinën e gripit për të mbajtur veten dhe familjet e tyre të sigurt.
Kush duhet ta marrë vaksinën e gripit?
Të gjithë ata që janë mbi moshën 65 vjeçe dhe të gjithë fëmijët e moshës 212 vjeçe duhet ta marrin vaksinën e gripit.
Grupet e tjera në rrezik që duhet të marrin vaksinën kundër gripit përfshijnë:



Gratë shtatzëna
Ata me gjendje mjekësore afatgjata si diabeti, sëmundje kronike të zemrës,
sëmundje të mëlçisë, kancer, sëmundje të veshkave dhe sëmundje kronike
të mushkërive duke përfshirë COPD, ose sëmundje neurologjike
 Punonjësit e shëndetësisë
 Kujdestarët
 Ata që kanë kontakt të ngushtë me shpendët, shpendët e ujit ose derrat.

Ku mund ta marr vaksinën e gripit nëse unë, ose një anëtar i familjes, jam
në një nga grupet?
Vaksinën e gripit mund ta merrni nga mjeku juaj i përgjithshëm ose farmacisti.
Ju lutemi caktoni një takim me mjekun tuaj ose farmacistin tani.
Sa kushton vaksina e gripit?
Vaksina është falas nëse jeni në një nga grupet e listuara më sipër.
A do të më mbrojë vaksina e gripit nga COVID-19?
Jo. Vaksina e gripit nuk mbron nga COVID-19, por është e rëndësishme të
merrni vaksinën e gripit për tu mbrojtur nga gripi.
Më shumë informacion
Ju lutemi klikoni në lidhjet e mëposhtme për të parë një video në lidhje me
vaksinën e gripit për grupe në rrezik dhe fëmijë të moshës 2-12 vjeç në gjuhë
të ndryshme:
Urdu; Russian; Romanian; Portuguese; Polish; Mandarin; French; Arabic

Për më tepër, një seri broshurash të përkthyera dhe udhëzues të thjeshtë për
t’u lexuar mbi vaksinën e gripit janë në dispozicion për t’u shkarkuar në faqen e
internetit të HSE. Për informacione të mëtejshme, ju lutemi klikoni këtu.

Marrëveshjet e transportit për fëmijët që paraqiten në
shkollë me simptoma të pyetura COVID-19
Informacion mbi historikun
- Udhërrëfyesi i Ministrisë së Arsimit dhe
Aftësive për Kthimin e plotë në shkollë,
botuar më 27 korrik dhe azhurnuar më 5
gusht, thotë:Kur ka një rast të dyshuar të COVID-19
në një shkollë, Udhëzuesi i Planit të
Reagimit COVID-19 përcakton gjithashtu
hapat që duhet të marrin shkollat si më
poshtë:








Sillni personin në zonën e caktuar të izolimit në dispozicion në secilën
shkollë;
Organizoni të kontaktoni prindërit/kujdestarët në rast të një rasti të dyshuar
tek një nxënës/student;
Ndihmoni personin që mbetet në izolim nëse nuk mund të shkojë
menjëherë në shtëpi;
Përkrahni bërjen e aranzhimeve për transportin në shtëpi ose, nëse janë
shumë të sëmurë për të shkuar në shtëpi, kontaktoni 999 ose 112 për të
këshilluar se është një rast i dyshuar me COVID-19;
Kryeni një vlerësim të incidentit për të përcaktuar veprimet vijuese; dhe
Organizoni pastrimin e duhur të zonave të izolimit dhe punës.

Aty ku ekziston një rast i dyshuar ose i konfirmuar i COVID-19 midis personelit
të shkollës ose nxënësve, shkollat duhet të mbajnë konfidencialitetin e
personelit dhe të nxënësve në çdo kohë dhe duhet të ndjekin udhëzimet e
Shëndetit Publik të HSE.

Veprimet që do të ndërmerren nga Menaxheri i Qendrës
Në rastet kur prindërit nuk janë në gjendje të organizojnë transportin, dhe kur
shkolla është e vendosur larg qendrës së akomodimit, duhet të ndiqen hapat e
mëposhtëm:

1. Një taksi duhet të rezervohet nga menaxheri i qendrës, dhe tarifa e kthimit
bihet dakord paraprakisht;
2. Taksia duhet të udhëzohet që të vijë nga qendra për të marrë
prindin/kujdestarin që duhet ta shoqërojë fëmijën nga shkolla në shtëpi;
3. Në rrethana kur prindi nuk është i disponueshëm, ata duhet të emërojnë një
të rritur të përgjegjshëm për të udhëtuar në taksi për të marrë fëmijën nga
shkolla;
4. Kur fëmija është mbi moshën 16 vjeç, prindi duhet të japë pëlqimin që
fëmija të udhëtojë i pashoqëruar me taksi;
5. IPAS duhet të informohet me email për rrethanat që çuan deri te rezervimi i
taksisë; dhe
6. Fatura duhet të dorëzohet në IPPS për pagesë.

Ju lutemi vini re se IPAS rezervon të drejtën për të rishikuar këtë protokoll siç
kërkohet.

