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Ministrstvo za delo, druzino, socialne zadeve in enake moznostije pozvalo centre za socialno delo, da
izvajamo programe prepreeevanja in obvladovanja Sirjenja kapUianih okuzb zaradi zaznanih okuzb z
novim koronavirusom.
Zaradi narasdajodega Stevila okuzenih in zaradi varovanja zdravja uporabnakov in zaposlenih na
centru za socialno delo, so omejeni osebni obiski strank na centru za socialno delo.

Do nadaljnjega se pri komunikaciji s strankami uporablja:
- telefon : 03 56 42 770
- elektronska posta: q pcsd. h rast@q ov.s i

- navadna posta: CSD Zasavje, Enota Hrastnik, Log 9, 1430 Hrastnik.

Vstop na Center za socialno delo Zasavje, Enoto Hrastnik, je do nadalinjega mozen le v nujnih primerih
Vstop na CSD je mozen le posamidno in le v primeru, da obiskovalci ne kazejo znakov okuzb.

Obeane seznanjamo, da CSD izvaja vse naloge nemoteno (seveda ob upostevanju zgornjih omejitev)
in jih bomo tudi napreJ, v kolikor nam bo zdravje dopuscalo in ee seveda ne bo drugaenih ukrepov.

Zaposleni na CSD smo do sedaj obravnavali vse vloge obeanov v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih
sredstev. Z obeani smo v stiku po telefonu, posti in e-posti. Tudi na podrocju starsevskega varswa in
druzinskih prejemkov (porodniSke, oeetovski dopusti... ) zadeva teee nemoteno.

CSD svetuje vsem druzinam in posameznikom, da moramo biti v teh kriznih trenutkih Se toliko bolj
pozorni na nase medsebo.lne odnose, imeti medsebojno ne-konfliktno komunikacijo, predvsem pa
svetujemo, da starsi usmerite svojo energijo v zaseito varstva in koristi svoiih otrok.

S spostovanjem,

MirJana Kellner s sodelavkami
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OBVESTILO o delovanju CSD Enota Hrastnik, Log 9, Hrastnik

Vse vloge, dokazila in druge dopise stranke/uporabniki lahko oddajo po navadni posti ali v nabiralnik
Dri vhodu CSD. Zraven nai doDiseio svoio telefonsko Stevilko. na katero so doseqliivi.

Na ta naein Zelimo zavarovati zdravje vseh obdanov in prepreeiti Sirjenje bolezni.

Obaane pa obveseamo, da v primeru Gzvezhazpadov skupnosti, kjer starsi Zeluo ureJati zadeve zaradi
varstva koristi otrok (stiki, prezivnina...), se svetovanja in razgovori na CSD (parom in druzinam) do
nadaljnjega ne bodo izvajali. Ce pa so v stiski, lahko poklicejo in jim bomo skusali svetovati po telefonu.
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