SIGURIA DHE MIRËQENIA E PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT
SOCIAL GJATË PËRGJIGJJES NDAJ COVID-19
● VEPRIMET E REKOMANDUARA

Hyrje

P

ër efekt të zbutjes së pasojave të dëmshme të pandemisë së COVID-19, është thelbësore që punonjësit e shërbimit social të
mbështeten fort, të kenë mjetet e nevojshme, të fuqizohen, si dhe të jenë të mbrojtur. Punonjësit e shërbimit social mund të
mbështeten në lidhjet e tyre të forta ekzistuese me fëmijët, familjet dhe komunitetet për të reaguar me shpejtësi dhe me
efektshmëri. Sidoqoftë, për ta arritur këtë qëllim ata duhet të jenë të sigurt dhe të shëndetshëm Ky dokument synon të
ofrojë udhëzime mbi mbështetjen dhe fuqizimin e punonjësve të shërbimit social, në mënyrë që t'u shërbejnë në mënyrë të
sigurt fëmijëve, familjeve dhe komuniteteve gjatë pandemisë së COVID-19. Ky udhëzim shërben për qeveritë, organizatat
jofitimprurëse, punonjësit e shërbimit social dhe mbikëqyrësit e tyre.

1 Rolet thelbësore të Punonjësve të Shërbimit Social gjatë
përgjigjes ndaj COVID-19
Punonjësit e shërbimit social (PSHS) të cilët po i përgjigjen COVID-19 janë profesionistë qeveritarë dhe joqeveritarë, si dhe
ndihmës-profesionistë, ku përfshihen punonjës të komunitetit, që luajnë një sërë rolesh thelbësore promovuese, parandaluese
dhe reaguese. Në Figurën 1 paraqiten shembuj ilustrues të këtyre roleve që luhen nga grupe të ndryshme të PSHS-ve në një
sërë mjedisesh.

FIGURA 1 Rolet thelbësore të Punonjësve të Shërbimit Social gjatë përgjigjes ndaj COVID-19
FUNKSIONET PROMOVUESE

FUNKSIONET PARANDALUESE

FUNKSIONET REAGUESE

Advokimi që PSHS-të të jenë punonjës
thelbësorë gjatë përgjigjes ndaj COVID-19

Identifikimi i familjeve të cenueshme në
rrezik të lartë për t’u sëmurur rëndë për
shkak të COVID-19; sigurohuni që t'iu
ofrohet mbështetja e nevojshme për të
parandaluar sëmundjen.

Ofrimi i mbështetjes dhe mbrojtjes së
familjeve të nga dhuna në familje, abuzimi,
neglizhimi dhe shfrytëzimi

Bashkërendimi i punës në rrjetet
ndëragjencore dhe ndërdisiplinore për krijimin
dhe promovimin e praktikës së shërbimit
social dhe standardeve të shërbimit gjatë
pandemisë
Edukimi – ideoni dhe zhvilloni fushata
informuese për të ruajtur sigurinë dhe për
të zvogëluar stigmatizimin në komunitete

Bashkëpunimi me drejtuesit e komunitetit
për të
identifikuar nevojat e komunitetit

Identifikimi i zgjedhjeve të kujdesit
alternativ në raste emergjence për
fëmijët e abuzuar, të ndarë nga familja, të
mbetur jetimë dhe/ose fëmijëve që po
largohen nga institucionet e kujdesit
rezidencial ose qendrat e paraburgimit

Trajnimi – ofrojuni PSHS-ve trajnime dhe
mentorim në distancë mbi
përshtatjen e praktikave.

Ofrimi i mbështetjes psikosociale në
distancë, duke shfrytëzuar teknologjinë e
disponueshme për të kontaktuar familjet në
rrezik, me qëllim që t'i ndihmoni të
përballojnë gjendjen.

Menaxhimi- sigurohuni që të ofrohet
mbikëqyrje mbështetëse dhe që të
përshtaten shërbimet.

Përforcimi i mekanizmave të kontrollit të
aksesit dhe zgjedhjeve të tjera të kujdesit
alternativ me bazë familjen

Monitorimi- përditësohuni me pandeminë dhe
protokollet për të mbajtur të sigurt stafin dhe
komunitetet

Reagimi ndaj çështjeve të ngritura nëpërmjet
linjave të ndihmës për fëmijët dhe linjave të
këshillimit për dhunën në familje

Ofrimi i këshillimit mbi vajtimin për
familjen

Gjurmimi i kontakteve për të identifikuar
individët e rrezikuar nga COVID-19

si dhe mbështetja e zgjidhjeve alternative në
vend të riteve tradicionale
të zisë.
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Kryerja e proceseve të menaxhimit të rasteve
– vlerësimi, planifikimi, referimi, etj. Ofroni ose
mbikëqyrni mbështetjen psikosociale,
Sigurimi i mbështetjes materiale, ushqimeve
dhe barnave për familjet e prekura
Menaxhimi i transfertave të
disponueshme të parave
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Sfidat dhe rreziqet me të cilat përballen punonjësit
e shërbimit social gjatë pandemisë së COVID-19

Pandemia e COVID-19 dhe masat e kontrollit paraqesin disa sfida për ofrimin e punës sociale dhe PSHS-të.
I

Izolimi, i cili tashmë zbatohet në shumë vende, kërkon përshtatjen e praktikave nëpërmjet zgjidhjeve risiprurëse.
Këtu përfshihet edhe nevoja për të punuar në distancë.

II

Në të tjera raste, punonjësve mund t’iu jetë dashur t'i takojnë klientët personalisht, duke qenë se reagimi në
distancë mund të përbëjë një rrezik edhe më të madh për fëmijët ose familjet. Në situata të tilla, ekziston
rreziku që punonjësi, fëmijët dhe familjet e tyre të bien në kontakt me virusin. Si rrjedhojë e këtij rreziku,
punonjësit mund të ndihen të frikësuar. Krahas kësaj, ata mund të druhen se puna e tyre paraqet rrezik të lartë
infektimi për familjarët e tyre.

III

Punonjësit e shërbimit social mund të përballen me stigmatizim, si pasojë e frikës që ata mund të sjellin virusin
në komunitete.

IV

Njësoj si pjesa tjetër e popullsisë, PSHS-të po përjetojnë të njëjtin lodhje psikologjike dhe stres nga izolimi dhe
pandemia. Këta faktorë stresi përfshijnë aksesin e reduktuar ndaj kujdesit për fëmijët, shërbimeve, burimeve
dhe rrjeteve të mbështetjes sociale. Këto shqetësime mund të përkeqësohen nga rritja e ngarkesës së punës;
sfidat në aksesin ndaj fëmijëve dhe familjeve që kanë nevojë për mbështetje; informacionet kundërshtuese; si
dhe nevoja për të përshtatur praktikën dhe procedurat e tyre brenda një harku kohor të shkurtër. Intensiteti
dhe shumëllojshmëria e faktorëve e vë stafin në rrezik më të lartë të konsumit profesional ose forma të tjera të
shqetësimit psikosocial.
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të rezultojnë në rritje të raporteve dhe zbulimeve të incidenteve në mbrojtjen e fëmijëve.
Autorësia e fotos: © UNICEF/UN0126779/Paqësori
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3 Veprime parësore të rekomanduara për sigurinë dhe

mirëqenien e punonjësve të shërbimit social

PËRMBLEDHJE E VEPRIMEVE PARËSORE
PËRGJEGJËSITË E

VEPRIME PARËSORE

1

Informimi i vazhdueshëm në mënyrë që të ruani sigurinë e punonjësve,
klientëve dhe familjeve të tyre. Monitorimi i vazhdueshëm për të
përditësuar:

Qeverisë

Punëdhënësve
të PSHS-ve

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Mbikëqyrësve

Punonjësve të
shërbimit
social

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

● të dhënat mbi virusin dhe strategjitë për zbutjen e përhapjes së
virusit;

● Masat për sigurinë dhe shëndetin; dhe,
● Ligjet dhe politikat kombëtare dhe vendore në lidhje me virusin.
2

Advokimi për:

● Konsiderimin e punonjësve të shërbimit social si ofrues të
shërbimeve kyçe, dhe,

● Sigurimin e fondit të mjaftueshëm për pagat, teknologjinë
ndihmëse, mjetet mbrojtëse dhe trajnimin.

3

Vlerësimi i rreziqeve shëndetësore dhe implikimeve etike të
ndërhyrjeve të shërbimit social.
Përcaktimi i rasteve që mund të mbështeten në distancë dhe
atyre që kërkojnë vizita ballë për ballë.

● Identifikimin e shërbimeve kyçe që kërkojnë
kontakt fizik.
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● Vendosjen e protokolleve për vendimmarrjen
(p.sh. pema e vendimeve) në lidhje me vizitat ballë për
ballë, duke përfshirë rastet kur mjetet mbrojtëse nuk
janë të disponueshme.
● Zbatimin e masave për zbutjen e rrezikut për punonjësit
që do të kryejnë vizita te fëmijët, familjet dhe në
komunitet.
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Zhvillimi dhe zbatimi i modeleve të ofrimit të shërbimit në
distancë, sipas nevojës, për të minimizuar rreziqet ndaj shëndetit
dhe sigurisë edhe të punonjësve dhe të klientëve.

✔

✔

✔

Trajnimi i punonjësve të shërbimit social për t’i ndihmuar që të
përshtatin shërbimet e tyre, të përdorin teknologjitë e reja dhe
të kuptojnë zbutjen e rrezikut për shërbimet e vazhdueshme
ballë për ballë.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Kryerja e takimeve mbikëqyrëse të rregullta në distancë për të:
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● Rishikuar dhe për t’iu dhënë përparësi rasteve;
● Marrë vendime mbi rastet që mund të trajtohen në distancë dhe
ato që kërkojnë vizita ballë për ballë;

● Vlerësuar ngarkesën e punës;
● Përcaktuar vazhdimësinë e shërbimeve thelbësore; dhe,
● Vlerësuar dhe për të adresuar çështjet e mirëqenies së stafit.
8

Zhvillimi dhe zbatimi i planeve të veprimit për mirëqenien.
Përcaktimin e këtyre planeve në nivelin e ekipit dhe punonjësit
individual.
4

3.1 Përshkrimi i detajuar dhe veprimet me përparësi
Autorësia e fotos: © UNICEF/UNI307710/Paqësori
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Informimi në mënyrë që të garantoni sigurinë e punonjësve, klientëve dhe familjeve
të tyre.

Duke marrë parasysh që virusi COVID-19 është një risi dhe sa shpejt po evoluon situata e shëndetit publik, punonjësit, mbikëqyrësit
dhe vendimmarrësit duhet të përditësohen me ecurinë dhe zhvillimet e reja të lidhura me masat e efektshme të përgjigjes ndaj
COVID-19. Qëndroni të informuar dhe mbroni punonjësit, fëmijët, familjet dhe komunitetet. Çështjet kyçe që duhen rishikuar
rregullisht përfshijnë:
● Lajmet për virusin;
● Strategjitë për zbutjen e përhapjes së virusit;
● Evoluimin e protokollove të shëndetit;
● Standardet e shërbimit social;
● Të dhënat mbi shqetësimet e ngritura për mbrojtjen e fëmijës; dhe
● Ligjet dhe politikat kombëtare dhe vendore në lidhje
me virusin.
Qeveritë, OJF-të, mbikëqyrësit dhe punonjësit kanë përgjegjësinë e përbashkët për të përcaktuar se cili është veprimi më i
përshtatshëm që duhet ndërmarrë në rastin në fjalë për mirëqenien e punonjësve, fëmijëve dhe familjeve të tyre. Punonjësit e
mirinformuar të shërbimit social do të jenë më të përgatitur për të ofruar informacion mbi strategjitë e lehtësimit së pandemisë për
komunitetet.
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Advokimi.

Qeveria duhet të caktojë punonjës të veçantë të shërbimit social si staf kyç. PSHS-të kryejnë shërbime kyçe që mund të shpëtojnë jetë. Të
gjithë aktorët duhet të bashkëpunojnë për të kërkuar fondet dhe burimet e mjaftueshme për të mbështetur PSHS-të.

Caktimi i punonjësve të shërbimit social si staf kyç:
Duke pasur në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës, PSHS-të duhet të kenë mundësinë të arrijnë te fëmijët në rrezik dhe
familjet e tyre kur vlerësohet të jetë e nevojshme, e sigurt dhe etike. Aktorët qeveritarë dhe joqeveritarë në nivel kombëtar duhet të
përpilojnë kriteret për të përcaktuar cilat veprime janë kyçe,duke mbajtur parasysh udhëzimet ndërkombëtare.
Në këtë mënyrë, organizatat dhe qeveritë që ofrojnë shërbime sociale mund të identifikojnë punonjësit që ofrojnë ‘veprime kyçe,
në mënyrë që t’i përjashtojnë nga masat e kontrollit, dhe t’i lejojnë të udhëtojnë drejt komuniteteve kur lind nevoja për t’u takuar
me klientët. Figura 1 mund të përdoret për të ndihmuar në përcaktimin e shërbimeve dhe roleve kyçe.

Financimi dhe burimet e dedikuara:
Duhet të ketë advokim me qeveritë dhe donatorët për të ruajtur dhe/ose për të siguruar fonde të mjaftueshme për mbështetjen e
PSHS-ve. Financimi nevojitet për pagat, teknologjinë mbështetëse, pajisjet mbrojtëse, produktet higjienike dhe trajnimet mbi
kryerjen e shërbimeve sociale para, gjatë dhe pas përhapjes së COVID-19.
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Vlerësimi i rreziqeve shëndetësore dhe implikimeve etike të ndërhyrjeve të shërbimit
social.

Përpara marrjes së vendimeve mbi veprimet që duhen ndërmarrë dhe cili punonjës i shërbimit social është përgjegjës
për zbatimin e secilës ndërhyrje, duhet të zhvillohet një vlerësim i plotë i rreziqeve dhe implikimeve të çdo ndërhyrjeje
të shërbimit social. Duhet të hartohen udhëzime për vlerësimin e rreziqeve dhe etikën e ndërhyrjeve. Disa pyetje të
sugjeruara dhe konsiderata kryesore për këtë proces vlerësimi janë renditur në Shtojcën 1: Vlerësimi i rrezikut.

Implikimet etike:
Konsideratat etike duhet të ndikojnë në vendimmarrjen në lidhje me kryerjen e vizitave që zhvillohen ballë për ballë
gjatë një pandemie. Shumë vende kanë kode etike kombëtare për punonjësit socialë dhe kuadrot e tjerë të fuqisë
punëtore. Ato duhet të rishikohen kur hartohen udhëzime dhe protokolle që ndihmojnë në marrjen e vendimeve në
lidhje me sigurinë dhe mirëqenien e stafit, si dhe ofrimin e shërbimeve ballë për ballë. Udhëzimet kombëtare të etikës
shpeshherë bazohen në Deklarata Botërore të Parimeve Etike të Punës Sociale të Federatës Ndërkombëtare të
Punonjësve Socialë . Parimet Etike më të rëndësishme të Punës Sociale për kontaktet fizike përfshijnë:
● “3.4. Promovimin e Drejtësisë Sociale, Sfidimin e Politikave dhe Praktikave të Padrejta: Punonjësit socialë punojnë për
të sjellë në vëmendjen e punëdhënësve, politikëbërësve, politikanëve dhe publikut situata, për të cilat politikat dhe
burimet janë të papërshtatshme, ose për të cilat politikat dhe praktikat janë shtypëse, të padrejta ose të dëmshme.
Punonjësit socialë nuk duhet të penalizohen kur bëjnë diçka të tillë. Punonjësit socialë duhet të jenë të vetëdijshëm për
situatat që mund të kërcënojnë sigurinë e tyre dhe duhet të bëjnë zgjedhje të arsyeshme në rrethana të tilla. Punonjësit
socialë nuk janë të detyruar të veprojnë nëse kjo do t’i rrezikonte ata vetë.
● “9.6. Integriteti profesional: Punonjësit socialë kanë për detyrë të hedhin hapat e nevojshëm për t’u kujdesur profesionalisht
dhe personalisht për veten e tyre...”
Shoqatat profesionale të krijuara për kuadrot e tjerë të punonjësve të shërbimit social (siç janë shoqatat e punonjësve
të kujdesit ndaj fëmijëve dhe të rinjve) dhe për profesionistë aleatë (si për shembull, për praktikuesit e kujdesit
shëndetësor) gjithashtu mund të për ndjekin parimet etike të aplikueshme për fuqinë punëtore të shërbimit social.
Autorësia e fotos: © UNICEF/UN0145990/Schermbrucker
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Përcaktimi i rasteve që kërkojnë vizita që do të zhvillohen ballë për ballë ose në distancë.

Duke pasur parasysh rreziqet aktuale të kontaktit fizik, duhet të përcaktohet nëse ky lloj kontakti është thelbësor për mbrojtjen e fëmijëve dhe
familjeve të tyre. Vlerësimi i rrezikut të transmetimit ose ekspozimit të stafit ndaj virusit COVID-19 duhet të balancohet me ashpërsinë e rreziqeve
me të cilat përballen fëmijë të veçantë dhe familjet e tyre. Kushtet për ofrimin e mbështetjes ballë për ballë duhet të përcaktohet në nivel vendor.
Rastet me përparësi janë ato që mund ta vënë jetën, zhvillimin ose mirëqenien e fëmijës në rrezik serioz. Krahas kësaj, duhet të kenë përparësi
familjet dhe fëmijët me cenueshmëri para-ekzistuese, siç janë ato me përvoja të mëparshme të dhunës në familje.
Sigurojuni PSHS-ve trajnim dhe pajisjet e përshtatshme për parandalimin dhe kontrollin e infeksionit (PKI), duke përfshirë pajisjet mbrojtëse
personale (PMP) dhe përdorimin e asgjësimin e sigurt të tyre, sipas udhëzimeve të OBSH-së dhe mandateve kombëtare, kur kërkohet ofrimi i
mbështetjes ballë për ballë Disa shembuj se kur mund të jetë i nevojshëm përdorimi i PMP-ve:
● Kur u përgjigjen nevojave të fëmijëve në ambiente institucionale ku janë konfirmuar raste të COVID-19. Për shembull, në qendrat e pritjes së të
deportuarve, fëmijët migrantë dhe/ose refugjatë,fëmijët në institucione paraburgimi ose në institucionet e kujdesit rezidencial për fëmijët e
ndarë nga familja.
● Kur plotësoni nevojat bazë, si: sigurimi i ushqimit, barnave dhe mjeteve bazë për fëmijët dhe familjet e tyre që janë prekur nga COVID-19.
● Për punonjësit socialë në spital, që ndihmojnë në gjurmimin e kontakteve të ngushta të pacientëve me COVID-19, si pjesë e procedurave të
parandalimit dhe kontrollit.
● Kur ofroni këshilla dhe mbështetje për humbje të mëdha, në përputhje me ritet tradicionale të zisë për familjet që kanë humbur familjarët e
tjerë për shkak të COVID-19.
Në raste të tjera, sigurimi i mjeteve mbrojtëse bazë (si maskat e pëlhurës për fytyrën1), krahas distancimit social dhe praktikave të duhura të
higjienës, siç janë larja e duarve dhe pastrimi i sipërfaqeve, mund të jenë të mjaftueshme për të siguruar sigurinë e stafit dhe klientëve të tyre.

Nëse punonjësit e shërbimit social vazhdojnë të kryejnë vizita ballë për ballë, organizatat në të cilat janë pjesë duhet të:
1 Vlerësojnë rreziqet shëndetësore dhe implikimet etike të çdo kontakti fizik, duke përfshirë rastet kur pajisjet mbrojtëse dhe strategjitë e
tjera lehtësuese nuk janë të disponueshme.
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Përgatisin udhëzime për zbutjen e rreziqeve të transmetimit ose ekspozimit ndaj COVID-19 kur kryhen këto vizita.
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Hartojnë plane për të siguruar që punonjësit kanë akses në testimin për COVID-19 sipas parametrave të përcaktuar nga zyrtarët e shëndetësisë.

1 ─ si maskat kirurgjikale ose maskat me filter N95.
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Zhvillimi dhe zbatimi i modeleve për ofrimin e shërbimeve
në distancë.

Kurdo të jetë e mundur, është e rëndësishme, që për sigurinë e gjithsecilit, të identifikohen mënyrat për të ofruar ndërhyrje në
shërbimin social pa kontakt fizike. Si rrjedhojë, sipas nevojës, organizatat duhet të miratojnë modele të ofrimit të shërbimeve në
distancë që minimizojnë rreziqet për sigurinë shëndetësore të punonjësve dhe klientëve. Konsideratat e mëposhtme mund të
ndihmojnë në hartimin e strategjive për zbatimin e ndërhyrjeve në distancë dhe për marrjen e vendimeve mbi metodat që do të
përdoren për plotësimin e nevojave të klientëve:
● Rishikoni teknologjinë në dispozicion. Cila teknologji është gjerësisht e disponueshme për stafin dhe komunitetet në fjalë? Cila
teknologji do të ishte më efikase për t’u përdorur nga punonjësit dhe mbikëqyrësit? Cila teknologji do të ishte më efikase për t’u
përdorur nga punonjësit e shërbimit social dhe klientët e tyre? A ka një buxhet për kreditet ose kartat telefonike? Cilat shërbime
mund të jenë të disponueshme falas, si për shembull SMS-të ose aplikacionet sociale të mesazhimit si WhatsApp? A kanë nevojë
punonjësit për trajnim mbi mënyrën se si të përdorin lloje të ndryshme teknologjie? A janë të disponueshme lehtësimet e video
konferencave? Ato do të mundësonin kontakt të vazhduar pamor. Krahas kësaj, ato mund të ngrinin shqetësime mbi çfarë mund
të regjistrohet dhe shihet më pas nga të tjerë. Veç kësaj, persona të tjerë mund të jenë të pranishëm jashtë pamjes së kamerës,
çka mund të ndikojë te përgjigjet ose të rrezikojë klientin.
● Merrni në konsideratë mundësitë për t’u lidhur. A kanë personat mundësi që të kenë një telefon dhe/ose lidhje interneti të
qëndrueshme? A janë shkëputjet e lidhjes aq të shpeshta sa të çrregullojnë bisedën dhe të pengojnë mundësinë për të krijuar një
marrëdhënie midis punonjësit të shërbimit social dhe klientit?
● Punoni nëpërmjet pikave referuese të komunitetit. Në rastet kur teknologjia për të komunikuar drejtpërdrejt me fëmijët dhe
familjet e tyre nuk është e disponueshme, si për shembull në mjedise me burime të pakta; komunitetet e refugjatëve ose të të
zhvendosurve nga shtëpitë; ose në zona me popullsi me densitet dhe varfëri të lartë, vlerësoni rreziqet dhe mundësinë e të
punuarit nëpërmjet drejtuesve të komuniteteve ose pikave qendrore ose përdorni modele vijuese që mundësojnë distancimin
social.
● Konsultohuni me klientin për parapëlqimet e tij. Pas kontaktit fillestar, diskutoni me klientët për metodën e komunikimit që
parapëlqejnë. Cilat mënyra komunikimi janë të disponueshme për ta? Cilat prej tyre mund të aksesojnë? Pyetini se sa shpesh do
të donin të komunikonit.
● Bëjini sistemet të aksesueshme Sigurohuni që kanalet e komunikimit të jenë të aksesueshme për individë me nevoja të
ndryshme, duke përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara.
● Merrni në konsideratë sigurinë dhe ndjeshmërinë kulturore. Si mund të ndryshojnë normat kulturore gjatë COVID-19?
● Ruani konfidencialitetin. Shumë teknologji nuk kanë cilësime për të parandaluar që të dhënat dhe informacioni të mos vidhen.
Vlerësoni mundësinë për të ruajtur konfidencialitetin e çdo bisede përpara se të përdorni cilëndo teknologji. Disa aplikacione ose
forma teknologjie kërkojnë disa veprime ose masa shtesë për të garantuar sigurinë. Konfirmoni cilat janë dhe zbatojini përpara
përdorimi të çdo teknologjie. I gjithë dokumentacioni i shkruar duhet të ruhet në vende të sigurta. Sistemet e menaxhimit të
çështjeve ekzistuese mund të bëjnë të mundur gjurmimin e rasteve duke vazhduar të kufizojnë kush mund ta aksesojë këtë
informacion.
● Ruani privatësinë. Në vizitat ballë për ballë është e rëndësishme të siguroni që çdo bisedë është private. Kjo do të parandalojë
dëmtimin e klientit duke dëgjuar diskutimin ose duke kontrolluar përgjigjet e tij. Ndiqni mënyra që konfirmojnë se person nuk
shqetësohet kur ndan informacione personale. Vetë punonjësit e shërbimit social duhet të jenë në një vend të qetë ku ndërprerjet
të jenë sa më pakta dhe ku të mundësohet ruajtja e konfidencialitetit të çfarë diskutohet.
● Siguroni konsensus. Të gjitha palët duhet të jenë dakord me vendin dhe kohën kur do të zhvillohen bisedat nga tani e në vazhdim.
Merrni pëlqimin me shkrim të klientëve për qasjen që do të ndiqet.
● Rishikoni dhe përshtatni politikat, rregulloret dhe procedurat që mbështesin shërbimet në distancë në mënyrë të rregullt.
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Ofrimi i trajnimit për punonjësit e shërbimeve sociale.

Shumë organizatave të shërbimeve shoqërore u është dashur të përcaktojnë shpejt se si të vazhdojnë të ofrojnë shërbimet në
mënyra që zvogëlojnë rrezikun e përhapjes së virusit, shpesh pa pasur kohën e mjaftueshme për trajnimin e stafit. Stafi duhet të
ndihmojë në përshtatjen e shërbimeve të tyre, të përdorë teknologjinë e re dhe të kuptojë lehtësimin e rrezikut për shërbimet që në
vazhdim do të zhvillohen ballë për ballë. Faqet e internetit të renditura në fund të këtij dokumenti po përpilojnë ose po përgatitin
burime trajnuese, duke përfshirë webinars (seminare në internet). Këto forume virtuale lehtësojnë shkëmbimin e informacionit mbi
praktikave të efektshme të shërbimit social gjatë një pandemi. Organizatat duhet të bashkërendohen me qeveritë për të:
● Identifikuar dhe për të financuar nevojat për trajnim.
● Qenë të përgjegjshëm ndaj kërkesave të ekipeve të tyre për trajnim dhe mbështetje.
● Ndihmuar në lidhjen e stafit me trajnimet dhe webinar-et virtuale të përshtatshme.
● Mbështetur stafin në integrimin e trajnimeve në praktikat e tyre të përditshme. (Kur është e mundur kjo duhet të bëhet nëpërmjet
mentorimit).

Nevojat për trajnim do të evoluojnë vazhdimisht ndërkohë që politikat kombëtare dhe vendore ndryshojnë dhe mësohet më tepër
për virusin COVID-19 dhe strategjitë për lehtësim. Për këtë arsye, trajnimi i stafit duhet të jetë i vazhdueshëm. Qeveritë, organizmat
ndërkombëtare dhe organizatat e shoqërisë civile janë të gjithë përgjegjës për përditësimin e vazhdueshëm dhe për ofrimin e
informacionit dhe mundësive të përshtatshme për trajnim për punonjësit e shërbimit social. Kur kanë kapacitetin e duhur,
mbikëqyrësit janë në pozita për të ofruar mentorim të vazhdueshëm për punonjësit e shërbimeve sociale.

Autorësia e fotos: © UNICEF/UN0149863/Schermbrucker
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Zhvillimi i rregullt i takimeve mbikëqyrëse në distancë.

Mbikëqyrësit luajnë gjithmonë një rol kyç për t’u siguruar që klientëve iu ofrohen shërbime të përshtatshme dhe
cilësore. Duke qenë se anëtarëve të stafit u nevojitet mbështetje për të ruajtur efikasitetin dhe sigurinë e tyre,
mbikëqyrja është një proces edhe më i rëndësishëm gjatë krizës së shëndetit publik. Takimet mbikëqyrëse ofrojnë një
mundësi për të rishikuar dhe për t’u dhënë përparësi rasteve të caktuara, për të vlerësuar ngarkesën e punës dhe
nevojat për burime, për të përcaktuar mënyrën e vazhdimësisë së shërbimeve thelbësore, si dhe për të mbështetur/për
të trajnuar punonjësit e shërbimeve sociale. Qeveritë dhe OJF-të duhet të identifikojnë mënyra për të mbështetur
plotësisht mbikëqyrësit gjatë kësaj periudhe2. Këshilla për mbikëqyrësit:
● Qëndroni të informuar. Mbikëqyrësit duhet të kuptojnë qartësisht informacionin më të fundit në lidhje me
pandeminë e COVID-19, si dhe procedurat e organizatës së tyre dhe udhëzimet për praktikën e shërbimit social gjatë
periudhës së pandemisë.
● Bëni kërkime për të identifikuar sfidat me të cilat mund të përballeni. Shqyrtoni se si këto sfida mund të ndikojnë në
seancën mbikëqyrëse dhe përcaktoni se ku mund të përfitoni ndihmën e nevojshme.
● Kontaktoni rregullisht me anëtarët e stafit. Gjatë kohës që u duhet të menaxhojnë kërkesat sfiduese në mjedisin e
punës dhe në shtëpi, punonjësit e shërbimeve sociale mund të ndihen të stresuar. Mbikëqyrësit do të duhet të
përcaktojnë mënyrën më të mirë për të zhvilluar takime mbikëqyrëse (p.sh. ballë për ballë, duke ruajtur distancën e
duhur, përmes një lloj teknologjie ose duke përdorur një ndërthurje të këtyre dy metodave). Mbikëqyrësit duhet të
përcaktojnë nëse punonjësit e tyre kanë akses të besueshëm në burime, teknologji dhe lidhje për të komunikuar në
distancë.
● Kushtojini vazhdimisht kohën e duhur procesit të mbikëqyrjes
● Merrni parasysh situatën e veçantë të secilit prej anëtarëve të stafit. A ka ky anëtar përgjegjësi për kujdesin e një
fëmije? A është një person i vetmuar që ndihet i izoluar? A ka ndonjë aftësi të kufizuar që duhet të trajtohet? A
ekzistojnë praktika të caktuara kulturore për sa i përket punës nga shtëpia? Mbikëqyrësi duhet të përshtatë
mbështetjen dhe mënyrën e tij të menaxhimit në varësi të çdo situate.
● Hartoni një plan për objektivat që duhet të realizohen brenda kohës së caktuar. Mbikëqyrësit duhet të reflektojnë mbi
qëllimin dhe fokusin e mbikëqyrjes, si dhe të bashkëpunojnë me punonjësit e tyre për të krijuar një axhendë të
përbashkët dhe për të përcaktuar përparësitë e takimit.
● Shqyrtoni ngarkesën aktuale të punës/listën e klientëve dhe identifikoni ata që mund të jenë më të rrezikuar për
shkak të pandemisë. Përcaktoni rastet që kërkojnë vizita personale, si dhe shqyrtoni hapat për të punuar me çdo
klient, sfidat logjistike dhe zgjidhjen e problemeve. Diskutoni mbi mënyrën se si njerëzit mund të marrin mbështetje
në distancë.
● Sigurohuni mbi aftësitë dhe burimet e stafit në lidhje me përdorimin e teknologjisë për mbështetje në distancë.
Kontrolloni që stafi të ketë akses në teknologji dhe të jetë i pajisur me burimet e nevojshme për t’u ofruar klientëve të
tyre mbështetje në distancë. Mbikëqyrësit duhet të konfirmojnë që punonjësit e shërbimeve sociale dinë të ruajnë
konfidencialitetin kur përdorin teknologjinë e përzgjedhur. Pika të tjera diskutimi në lidhje me teknologjinë mund të
përfshijnë: shqyrtimin e mënyrave të lidhjes me klientët; politikat për përdorimin e teknologjisë; disponueshmërinë
buxhetore për kartat e telefonit; etj.
● Sigurohuni që stafi dhe klientët e tyre të jenë plotësisht të informuar për zhvillimin e strategjive lehtësuese të
COVID-19, si dhe të përditësohen rregullisht me politikën e agjencisë.
Krahas mbikëqyrjes individuale, mund të ofrohet edhe mbështetja në grup. Një zgjidhje do të ishte duke e nisur çdo ditë
me një mbledhje ekipi nëpërmjet një video-konference, një thirrjeje telefonike ose një platforme shkëmbimi mesazhesh.
Gjatë këtij diskutimi, hartoni një plan pune ditor për çdo anëtar të stafit. Zhvilloni një takim tjetër në fund të ditës për të
shqyrtuar problematikat që anëtarët e stafit kanë hasur me klientët, për të kërkuar kontributin dhe mbështetjen e
mbikëqyrësit, si dhe për të identifikuar detyrat e ditës pasardhëse. Kjo mënyrë siguron një strukturë mbështetëse për të
gjithë anëtarët e stafit dhe redukton stresin e çdo personi që duhet të marrë i vetëm vendime madhore etike.

1 ─ Përshtatur nga https://www.nccdglobal.org/sites/default/files/Child%20Welfare%20Supervision%20During%20Physical%20DistancingTools%20and%20Guidance.pdf dhe https://pscentre.org/?resource=interim-guidance-supportive-supervision-for-volunteers-providing-mental-health-andpsychosocial-support-during-covid-19
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Hartimi dhe zbatimi i planeve për kujdesin vetjak

Punonjësit e shërbimeve sociale duhet të kujdesen për shëndetin dhe mirëqenien psikosociale vetjake dhe të njëritjetrit. Gjatë një pandemie, ka shumë burime ankthi dhe stresi për të gjithë, duke përfshirë punonjësit e shërbimeve
sociale. Këtu mund të përmendim: frikën nga infeksioni; pasigurinë financiare; sigurinë e vendit të punës; një shqetësim
të shtuar për familjet e tyre dhe klientët e cenueshëm ndaj sëmundjes; rritjen e përgjegjësive për kujdesin ndaj fëmijëve
për shkak të mbylljes së shkollave; frikën e infektimit të anëtarëve të familjes; pamundësinë për të "bërë sa duhet" për
klientët; dhe/ose menaxhimin e rritjes së ngarkesës së punës. Anëtarët e stafit që janë nën stres të skajshëm ose vuajnë
nga ankthi mund të shfaqin një sërë simptomash psikosociale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: nervozizëm,
shqetësim, mungesë përqendrimi, mungesë gjumi dhe hipervigjilencë. Mbikëqyrësit dhe punonjësit duhet të pranojnë
se stresi dhe ankthi mund të ndikojnë negativisht në jetën e përditshme dhe detyrat e stafit. Kujdesi vetjak është
jetësor.
Për të adresuar traumën dytësore dhe konsumin profesional të anëtarëve të stafit, kurdo të jetë e mundur, organizatat
duhet të përdorin burime të këshillimit profesional. Mbikëqyrësit duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë çdo punonjësi
që mund të hasë vështirësi ose të cilit i mungon mbështetja sociale. Ata duhet të shërbejnë si model i sjelljeve të
kujdesit vetjak dhe t’i rekomandojnë stafit që të bëjë pushime, të flerë më shumë orë , të ushtrohet, të ushqehet mirë
dhe të lidhet me miqtë dhe familjarët. Përveç kësaj, ata duhet të nxisin stafin që të kërkojë ndihmën e nevojshme për të
shmangur konsumin profesional. Krahas kësaj, edhe mbështetja e kolegëve mund të jetë e dobishme për ndërhyrje dhe
përkrahje. Anëtarët e stafit të cilët nuk ndihen mirë ose shfaqin simptoma të COVID-19, duhet të vetizolohen dhe të
kërkojnë ndihmë mjekësore nëse këto simptoma përkeqësohen.
Autorësia e fotos: © UNICEF/UNI309803// Frank Dejongh
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Burime shtesë

Në faqet e mëposhtme ofrohen informacione të përditësuara mbi pandeminë e COVID-19 dhe udhëzime të reja
specifike për fuqinë punëtore të shërbimeve sociale. Këto faqe përditësohen rregullisht krahas disponueshmërisë së
informacioneve dhe burimeve. Ndonëse udhëzuesi i ofruar në këtë dokument përqendrohet në reagimin e
menjëhershëm dhe të shpejtë, pasojat e pandemisë te komunitetet e cenueshme do të kenë ndikim afatgjatë. Fuqia
punëtore e shërbimeve sociale është kyçe në planifikimin e ndërhyrjeve afatgjata që adresojnë pabarazitë sistemike, si
dhe për ngritjen e sistemeve më të forta të kujdesit për individët më të cenueshëm. Këto faqe do të vazhdojnë të
zhvillohen për të përfshirë udhëzimet që mbështesin këtë funksion.
● Aleanca për Fuqinë Punëtore Sociale Globale për Burimet e COVID-19
● Burimet e UNICEF për COVID-19
● Federata Ndërkombëtare e Punonjësve Socialë për Burimet e COVID-19
● Burime nga Aleanca për Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprim Humanitar
● Burime nga OBSH-ja për pandeminë e sëmundjes së Coronavirusit (COVID-19)

Ky dokument është Shtojca e Shënimit teknik:Mbrojtja e Fëmijëve gjatë Pandemisë së Coronavirusit dhe është në
përputhje me Standardet Minimalepër Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprim Humanitar. Përgatitur nga: Aleanca për
Fuqinë Punëtore Sociale Globale; UNICEF; Federata Ndërkombëtare e Punonjësve Socialë; si dhe Aleanca për
Mbrojtjen e Fëmijëve në Veprim Humanitar. Është përcjellë nga praktikuesit, mbikëqyrësit, OJQ-të dhe qeveritë në
të gjithë botën, të cilët kanë ndarë sfidat e tyre dhe zgjidhjet risiprurëse.

Shtojca 1: Vlerësimet e riskut:3
Faktorët që duhet të shqyrtohen në çdo proces të vlerësimit të riskut duhet të përfshijnë si më poshtë:

I

Rreziku i ekspozimit ndaj virusit COVID-19 në kontekstin
vendor:

●Faktorët e riskut që lidhen me komunitetin në tërësi:Cila është shkalla aktuale e incidencës dhe
përhapja e virusit në grupin e popullatës? Cila është shkalla e përhapjes së virusit (p.sh. a ka grupe
rastesh ose transmetim të përgjithshëm në komunitet)? Çfarë sistemesh janë krijuar për të kontrolluar
virusin? Cili është niveli vendor i mbikëqyrjes dhe identifikimit? Çfarë sistemesh janë krijuar për
izolimin dhe karantinimin e rasteve të njohura dhe rasteve të dyshuara të virusit? A ka sisteme për
gjurmimin dhe ndjekjen e kontaktit?
● Faktorët e riskut që lidhen me klientin specifik dhe familjen e tij: A ka pasur raste të konfirmuara me
COVID-19 në familje? A është ekspozuar fëmija ose ndonjë familjar tjetër ndaj COVID-19 përmes
aksesit në shërbime ose në komunitet?
● Faktorët e riskut që lidhen me mënyrat e transportit: A mund të përdorë stafi transport privat? A
duhet të lidhet me klientin duke përdorur transportin publik me rrezik të lartë?
● Faktorët e riskut në lidhje me punonjësin individual: A përbën individi rrezik për të tjerët? A është ky
një person që ka punuar në kontakt të ngushtë me publikun (p.sh. Një punonjës i shërbimit social
komunitar në vendet me raste të konfirmuara të COVID-19 apo një punonjës social në një godinë me
raste të konfirmuara të COVID-19)? A ka shfaqur simptoma të virusit?
2 ─ Bazuar në udhëzimet e dhëna nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për marrjen e vendimeve në lidhje me përdorimin e maskave në parandalimin e përhapjes
së COVID-19. Organizata Botërore e Shëndetësisë, 6 prill 2020, Këshilla për përdorimin e maskave në kontekstin e COVID-19: Udhëzues i përkohshëm,
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ technical-guidance/infection-prevention-and-control
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II

Cili është niveli i cenueshmërisë së punonjësit të shërbimit social, klientit ose popullatës ndaj
simptomave të rënda ose rrezikut më të lartë të vdekjes nga virusi?
●A do të paraqesë ndërhyrja e shërbimit social një rrezik të veçantë për shkak të cenueshmërisë së
punonjësit, klientëve ose komunitetit?
●Personat që tashmë janë më të rrezikuar përfshijnë: të moshuarit dhe njerëzit me komorbidite, si:
sëmundje kardiovaskulare ose diabeti mellitus.

III
.

Llojet e mjediseve në të cilat jeton popullsia në drejtim të:
● Dendësisë së popullsisë;
● Aftësisë për të ruajtur distancimin fizik (p.sh. në transportin publik); dhe,
●Rrezikut të përhapjes së shpejtë të virusit (p.sh. për individë ose grupe që jetojnë në mjedise të
mbyllura; institucione; vendbanime të populluara me të ardhura të ulëta me kushte të këqija jetese;
dhe/ose kampe/ambiente të ngjashme me kampet).

IV

Mundësia për të siguruar mbrojtjen e stafit:
● Disponueshmëria, kostot dhe cilësia e PMP-ve.
● Mundësia e ruajtjes së higjienës së duhur.

V

Disponueshmëria e
testimit:
●Cili është kapaciteti i testimit në këtë mjedis/komunitet? A do të kenë akses punëtorët që kanë qenë
të ekspozuar ose janë në rrezik në testimin e duhur për COVID-19?

VI

Rrethanat dhe zgjedhjet personale të punonjësve të shërbimeve sociale duhet të merren në
konsideratë.
●Për shembull, a kanë ata familjarë veçanërisht të cenueshëm ndaj COVID-19?
●Të gjithë punonjësit e shërbimeve sociale duhet të kenë të drejtë të largohen nga ofrimi i shërbimeve
me rrezik të lartë, sidomos nëse PMP-të dhe produktet e higjienës nuk ofrohen.
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