
   No dia 16 de março a Creche do
Centro Social Paroquial de S. Mamede
fechou por tempo indeterminado e
durante todo o estado de emergência
que o país atravessou! Foram dias
muito difíceis ,  angustiantes e de uma
enorme tristeza.
 
   Num espaço de vida, de alegria, de
barulho, de gargalhadas vivemos dias
de silêncio.
 
   No entanto, aproveitámos para virar
o espaço da creche do “ avesso” para
limpezas, desinfeção e preparámos
tudo para uma nova realidade: Espaços
mais amplos, organização de
brinquedos mais individualizados,
identificação dos espaços com
fotografias das crianças e regras de
orientação para as famílias.
 
   Estivemos ao longo destes dois meses
de confinamento sempre em contacto
com as crianças, ou através de
pequenas historias filmadas ou através
do Zoom e de outras novas tecnologias
que nos ajudam a estar mais próximos
das pessoas, isso foi muito importante
para manter os laços com as famílias.

   Dia 18 de maio reabrimos para um
pequeno grupo de crianças e voltámos as
rotinas com algumas novas regras e com
bastantes dúvidas, que temos partilhado
com os pais e equipa da Creche:
 
   Como vai ser trabalhar de máscara? Será
que as crianças nos reconhecem? Será
que vão estranhar?
   Como vai ser o contacto físico, os
abraços, os mimos?
   Como vai ser a partilha de brinquedos?  
   Como vai ser a divisão dos grupos e a
divisão dos espaços, de refeição , de
repouso, no exterior? 
 
   É tudo muito mais simples e possível,
porque   passa por acreditarmos, que
 através da relação com as nossas crianças,
tudo ficará bem!
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   Gostaríamos também de vos dar a conhecer a linha de apoio ao idoso do Centro.
Uma iniciativa desenvolvida pelo Gabinete de Psicologia, que visa o apoio a uma das
camadas da população mais vulneráveis, os idosos, que atravessam um período de
isolamento e distanciamento social.
 
   Neste período pandémico, principalmente, na primeira fase com a implementação
severa das medidas de contenção, o isolamento do idoso foi de facto uma das melhores
medidas  preventivas para a sua saúde, contribuindo  para quebrar  as vias de
transmissão do vírus SARS-CoV-2. Contudo, a ausência de contacto social ou familiar,
a ausência de envolvimento na comunidade ou com o mundo exterior e a ausência ou
dificuldade no acesso a serviços, são factores que influenciam o bem-estar psicológico
do idoso.
 
   A linha de apoio assume assim uma especial relevância, actuando na monitorização,
prevenção e intervenção no bem-estar psicológico do idoso, acolhendo as suas
necessidades a nível psicológico e monitorizando  as suas necessidades básicas em
articulação e cooperação com os diversos serviços prestados pelos Centro. A nosso ver
o isolamento, não deve ser encarado como abandono e esta foi uma das medidas que
tomámos para chegar até aos nossos utentes, dando continuidade ao nosso trabalho
diário e cumprindo assim a missão da instituição.
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   Em tempos de Covid-19, o nosso Serviço de Apoio Domiciliário manteve-se sempre
em funcionamento. Conseguimos assegurar que durante este período de crise
chegassem aos nossos idosos os cuidados de higiene de que tanto necessitam, bem
como as refeições.
 
   Em momentos de medo e de incerteza face a um vírus desconhecido, as nossas
auxiliares de ação direta saíram para a rua com um sentido de missão. O nosso
agradecimento a todas pelo seu desempenho e pela sua coragem!
 
    Nesta fase, com todas as medidas de prevenção vamos continuar a assegurar o
apoio aos nossos utentes que se encontram em casa.  
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OFICINA DO  CONHECIMENTO  ONLINE
   E por último, gostaríamos de informá-lo de que o nosso Centro de Estudos
está agora online! Por videoconferência teremos a possibilidade de continuar
a dar apoio ao estudo aos nossos atuais e futuros alunos.
 
   As inscrições estão abertas.. .  Para mais informações contacte-nos!
 

Em Setembro traremos mais novidades.
 

Bem-hajam


