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CĂTRE: Guvernul României
Subiect: Completată OUG 43/2020 cu COMPENSAȚII FINANCIARE
Prin intermediul acestei adrese vă solicităm respectuos completarea OUG
43/2020 cu COMPENSAȚII FINANCIARE pentru TOT personalul din asistență
social obligat se izoleze la locul de muncă și Asistenții Sociali din unitățile
medicale.
SOLICITARE și ARGUMENTARE:
Pe perioada stării de urgență persoanele menționate mai jos să fie
asimilate personalului medical în privința sporurilor de risc și
stimulentelor prezente și viitoare acordate de stat pentru eforturile de
combatere a pandemiei covid-19
Personalul pentru care solicităm aceste compensații financiare:
1. Personalul care a fost izolat la locul de muncă în toate centrele sociale
pentru adulți și tineri în baza Ordonanței Militare 8;
În această categorie intră personalul din centrele de carantină, personalul
din centrele pentru persoane vârstnice / persoane cu dizabilități/ copii,
personalul din centrele medico-sociale și personalul din centrele de
reabilitare și recuperare neuro-psihică.
În această perioadă tot acest personal a fost auto-izolat 14 zile la domiciliu,
14 zile izolat la locul de muncă și 14 zile auto-izolat la domiciliu, în total
având un număr de 42 de zile de izolare.
2. Asistenții Sociali din unitățile medicale și unitățile clinice;
În această categorie intră Asistenții Sociali care sunt alături de personalul
medical în prima linie de expunere la riscuri. Ei sunt cei care asigură
preluarea cazurilor în spitale, dar și externarea persoanelor care pot
continua tratamentul acasă pentru a menține disponibilitatea locurilor în
spitale.
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3. Asistenții Sociali, referenții și directorii serviciilor publice de asistență
socială din cadrul administrațiilor publice locale – Direcții de Asistență
Socială și Servicii Publice de Asistență Socială (primării);
În această categorie intră serviciile sociale care asigură asistența
persoanelor vârstnice peste 65, singure, în acord cu prevederile
Ordonanțelor Militare, îngrijirea al domiciliu, suport pentru persoanele
izolate la domiciliu, asistența victimelor violenței domestice și tot suportul în
comunitate.
4. Personalul din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASPC) activ în perioada stării de urgență;
În această categorie intră tot personalul care a fost activ în această perioadă
pentru asistența copiilor care nu au îngrijire părintească.

În această perioadă Asistenții Sociali și personalul serviciilor sociale este încărcat cu
responsabilități care țin de asistența persoanelor afectate de SASR-CoV-2. Cu toate
acestea, susținerea acestor profesioniști va arăta preocuparea pentru asigurarea
serviciilor de calitate oamenilor în aceste vremuri dificile.
Asistenții Sociali și personalul serviciilor sociale sunt specialiștii din prima linie și dacă
multe guverne din țările europene au recunoscut munca lor, este momentul ca și
România, care a impus unele dintre cele mai grele măsuri de protecție, să recunoască.
Cu deosebită considerație,
Ana Rădulescu
Director General - Asociația Asistenților Sociali din România
www.asproas.ro
Președinte al Federației Internaționale a Asistenților Sociali / Europa (IFSW Europe)
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