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О БРЪ ЩЕНИ Е
Драги доброволци, ученици, с които работим в училищата, партньори,
потребители на услугите ни,
В условията на настъпващата в страната епидемия, предизвикана от COVID-19, е
наложително налагането на ограничения в общуването помежду ни, за да спомогнем
заедно за забавяне разпространението на вируса – независимо с колко тази сложна
ситуация ще ни създаде неудобства, ще провали планове и контакти, дейности и
инициативи, пътувания, забавления.
Превантивно-информационният център по зависимости – гр. Стара Загора, се
съобразява с приетите извънредни мерки на държавно и на общинско ниво, изпълнява
всички издадени министерски и общински заповеди, инструкции и препоръки от
здравните власти. Затова временно са прекратени превантивните програми,
осъществявани в училищата в Област Стара Загора, както и всички останали
превантивни дейности, групова работа и срещи с доброволци, седмични сбирки на
групите на анонимните зависими в Центъра.
До края на 30-дневния ограничителен период всички индивидуални консултации
ще се провеждат по график, но дистанционно, от мобилен телефон или компютър, с
помощта на приложението Skype. Така потребителите на безплатните услуги на
Центъра няма да са ощетени от подкрепа, а експертите психолози няма да прекъсват
процеса на психологичната си работа и ще са заедно с тях, макар и онлайн.
Посещенията в ПИЦ по зависимости се ограничават, освен ако не ги налагат
сериозни причини. За предварително договаряне на начина, по който ще протече
евентуалната среща, на разположение е тел.: 042/23-00-24 или e-mail:
pic.starazagora@abv.bg. Работно време: 8:30 – 12.30 и 13:30 – 17:30 (от понеделник до
петък). Може да се използва и ресурса на сайта на ПИЦ: www.pic-starazagora.com.
От особена важност е взаимно да проявим отговорност – както към себе си, така и
към околните, с които сме в контакт и в личния си живот, и в служебните си
ангажименти. В случай на среща с външни посетители в ПИЦ по зависимости,
стриктно се спазват указанията на здравните власти: да се избягва ръкуване, да се
спазва минимална дистанция от 1 метър, да се носи предпазна маска. В Центъра
всекидневно се изпълнява профилактична дезинфекция, на разположение са предпазни
средства.
Ние, работещите в ПИЦ по зависимости, сме убедени, че влагането на твърде
много емоции в поведението на всеки, страхът и паниката на никого не помагат в такава
необичайна ситуация. Задължителни са единствено спокойствието, отговорността,
търпението и дисциплината! Най-важно за всички ни е да се съхраним здрави, силни и
устойчиви – за времето след ограничителните мерки.

