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Ju lutemi vini re se ky njoftim zëvendëson Planin e qarkulluar më parë të
IPAS Jetesa me Covid, me efekt të menjëhershëm.

Vizitat nga organizatat, kompanitë dhe personat që ofrojnë shërbime për
menaxhimin e Qendrës IPAS
Stafi IPAS dhe Shërbimet e tjera Shtetërore, ofruesit e shërbimeve të përgjithshme,
kujdesi për fëmijët në vend, stafi i pastrimit dhe mirëmbajtjes, punonjësit e shërbimeve
etj. lejohen në përputhje me kufizimet e Qeverisë.
Të gjithë ofruesit e shërbimeve i nënshtrohen regjistrimit të gjurmimit të kontaktit dhe
respektimit të distancës sociale dhe higjienës së duhur.

Vizitorë dhe Organizatat e përgjithshme që ofrojnë shërbime për Banorët e
Qendrës
Lejohen në përputhje me udhëzimet aktuale të Qeverisë:
Maksimumi i 3 familjeve ose 6 persona nga secili çdo numër i amvisërive mund të
takohen në një hapësirë të përshtatshme të jashtme në qendër.
Një përfaqësues i një grupi avokimi / përfaqësues ligjor që viziton një banor individual,
është i lejuar, në përputhje me udhëzimet aktuale.
Miqtë e Takimeve të Qendrës që do të zhvillohen do të mbeten nga largësia.
Të gjithë vizitorët duhet të rezervojnë paraprakisht, të lënë detaje për gjurmimin e
kontakteve, të respektojnë higjenën e duhur dhe të ndjekin masat e distancës sociale
në qendër.

Mungesat e përgjithshme brenda natës
Është e lejuar të jesh larg qendrës për dy netë radhazi vetëm me kushte specifike. Nuk
kërkohet karantinë pas kthimit nëse plotësohen kushtet.

An Roinn Leanaí Comhionannais, Míchumais Lánpháirtíochta agus Óige, Bloc 1, Plaza Miesach, 50-58 Sráid
Bhagóid Íochtarach, Baile Átha Cliath 2. D02 XW14 Department of Children Equality, Disability, Integration and
Youth, Block 1, Miesian Plaza, 50-58 Baggot Street Lower, Dublin 2. D02 XW14
T +353 1 647 3000 | contact@equality.gov.ie www.equality.gov.ie

Kushtet specifike të mungesave brenda natës përfshijnë kërkesën që banorët të
njoftojnë stafin e qendrës se ku do të qëndrojnë, duke dhënë detajet e kontaktit, duke
shkarkuar aplikacionin e gjurmimit COVID dhe duke rënë dakord të pajtohen me çdo
udhëzim nga shëndeti publik, kur një banor është gjetur të jetë kontakt i ngushtë i një
rasti pozitiv.
Në qoftë se ata nuk kanë marrë leje nga IPAS, çdo banor që mungon nga qendra më
gjatë se periudha e lejuar, do të kërkohet të riaplikojë në IPAS për strehim të ri për
veten dhe familjen e tyre dhe do të kërkohet të karantinohet për 14 ditë.

Mungesë brenda natës për arsye mjekësore
Mungesat brenda natës për shkak të kujdesit mjekësor në një institucion të njohur
mjekësor lejohen pa asnjë kufizim në numrin e netëve. Nuk kërkohet karantinë pas
kthimit.

Transfertat
Në varësi të disponueshmërisë së një akomodimi të përshtatshëm alternativ,
transferimet mund të bëhen në dhe nga të gjitha qendrat ku nuk ekziston ndonjë
përhapje aktuale. Nuk kërkohet karantinë. Çdo banor mund të kontaktojë IPAS për të
bërë një kërkesë për transferim.
Transferimet në dhe nga qendrat me shpërthim të COVID (2 ose më shumë raste
aktive) nuk lejohen - përveç në raste urgjente dhe që i nënshtrohen marrëveshjes me
zyrtarët përkatës të Shëndetit Publik.

Kërkesat për Ri-akomodim
Në varësi të karantinës 14 ditore dhe vetëm për qendrat e lira nga COVID.
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