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RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Em razão do monitoramento das ações e metas do Plano Municipal
de Contingência, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Educação Profissionalizante, segue informações acerca da atuação do CREAS em
enfrentamento a pandemia do Covid-19.
Os atendimentos as famílias e indivíduos vítimas de violência e
violação de direitos, estão sendo realizados regularmente, a partir de visitas
residenciais, atendimentos presenciais no CREAS e orientações via telefone. A
equipe, durante todos os atendimentos, tem feito uso de máscara, álcool em gel e
mantendo distanciamento. No mês de novembro de 2020, foram realizados pela
equipe do CREAS, um total de 86 atendimentos.
A busca ativa à população em situação de rua, continua sendo
efetuada, quando há informações de indivíduos nesta condição no município, para
que sejam realizadas as devidas orientações e encaminhamentos.Como também é
realizado o atendimento no CREAS, por demanda espontânea. O CREAS tem
disponibilizado para as pessoas em situação de rua, além de máscaras de
proteção, kits de higiene pessoal, ofertando também espaço para banho e higiene
pessoal. Foram entregues no mês de outubro um total de 18 pares de máscaras e
07 kits de higiene.
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Em relação a medida socioeducativa em meio aberto,
de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, continua sendo
mantido o contato com os adolescentes, por meio de visitas, telefonemas, redes
sociais, e atendimentos individualizados presenciais e por vídeo chamadas na
oficina de musicalização, com todos os cuidados necessários sendo respeitados,
com oferta de aulas de canto e instrumentos diversos.

Carolina de Vasconcelos Ferreira
Psicóloga/Coordenadora do CREAS

Andirá, 10 de dezembro de 2020.

