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AlLE çAL|şMA VE sosYAL HlzMETLER BAKANLlGlNA

Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emek meslek örgütlerinin biiimsel
talepleri doğrultusunda yeterince alınmayan önlem|er, varyant virüslerin hızlı yayılması
gibi nedenlerle pandeminin 3. pikini yaşadığımız çok çok riskli bir döneme girmiş
bulunuyoruz. Böylesi bir dönemde sosyal hizmetler alanında çalışan emekçilerin
çalışma düzeninde salgın koşulları gözetilerek uygun değişikliğe gidilmemiştir.

gibi birçok konuda geniş kesimlerle temas kurmakta, evlere girip çıkmak ve uzun
görüşmeler yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum hem sosyal hizmet
emekçilerini, hem de temas ettiği kesimleri karşılıklı olarak bulaş riski altına
koymaktadır. Pandemi dönemi yaşanan ekonomik sıkıntılar, aile içi artan şiddet,
psikolojik ve sosyal destek talepleri sosyal hizmetlere olan ihtiyacı arttırmıştIr.
Dolaysıyla sosyal hizmet çalışanlarının iş yükünü daha da arttlrmlş, daha fazla insanla
temas halinde olmasını gerekli kılmıştır. Tüm bu riskler nedeniyle ivedilikle sosyal
hizmet emekçilerinin aşı kapsamına alınması riskleri azaltacaktır.

Bu nedenle sosyal hizmet emekçilerinin riskli gruplar içinde değerlendirilerek
aşılanmada öncelikli gruplar içine alınması gerektiğini belirtir, çalışmalarında başarıiar
dileriz.
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Sosyal hizmet alanında çalışma yürüten emekçiler;

- VEFA destek kapsamında ya da filyasyon ekiplerinde çalışma- Aile Danışmanlığı, aile içi şiddettin önlenmesi ya da başvurucularla görüşme,
aile danışmanlığı kapsamındaki faaliyetler, aile içi eğitim,

- ADSEP projesi kapsamındaki faaliyetler de sosyal ve ekonomik durum anket ve
proje çalışmalan,- Evde bakım kapsamında rutin engelli kontrolleri,

- Korunmaya muhtaç çocuklar ve ayni yardım denetimleri,
- Suça bulaşmış çocukların aileleri ile görüşmeler,
- Engelii bakım merkezlerinde bulunaniarın aileleri ile yapılan görüşmeler,
- Kadın konuk evlerine yerleştirilen kadınların çocuklarıyla birlikte yerleşmesı ve

görüşmeler yapılması,
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