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Data: 26.10.2020

Către:
Domnule primar a! Sectorului 3 Sorin Negoiţă
Doamnă director DGASPC Sector 3 Mihaela Ungureanu
Domnule sef de centru al Casei Max Andrei Bădulescu
-

-

-

Spre ~tiinţă:
Doamnei pre~edinte ANPDPDCA Maria Mădălina Turza
Doamnei director executiv al DSP Bucure~ti Oana Nicolescu
-

—

Ref.: Petiţie în baza Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor ~i Solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces Ia
informaţiile de interes public

Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, vă sesizăm cu privire Ia faptele de natură penală
~i disciplinară prezentate mai jos, cu solicitarea de a ne informa cu privire Ia modalitatea
în care, în concret, aţi intervenit sau urmează să interveniţi Cu privire Ia cele descrise.
Faptele, pe scurt: în cursul zilei de 26.10.2020, echipa CRJ a primit o sesizare telefonică,
prin intermediul programului TelVerde, cu privire Ia un posibil focar COVID-19 în cadrul
Centrul de Ingrijire ~i Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Dizabilităţi ,,Casa Max”
(denumita in continuare CIA Casa Max] din Str. Vasile Goldi~ nr. 1, Bucure~ti, sector 3.
Acest potenţial focar are Ia bază tranferarea a două sau trei persoane diagnosticate cu
SARS-CoV-2 dintr-un alt serviciu social rezidenţial (adăpost sau locuinţă socială] din
Sectorul 3 în CIA Casa Max. CRJ a contactat telefonic conducerea centrului în două
rânduri, însă ~eful acestui centru a refuzat furnizarea oricăror informaţii cu privire Ia
situaţia persoanelor recent trasferate în CIA Casa Max, ~i ne-a îngrădit once posibilitate
de comunicare telefonică cu ace~tia.
Considerăm că acest transfer este problematic din următoarele motive:
1. Viaţa rezidenţilor cu $ fără SARS-CoV-2 este în pericol. In contextul
epidemiologic actual, în care locurile din spitale sunt din ce în ce mai puţine, iar
Municipiul Bucure~ti se confruntă de peste o săptămână cu un grad ridicat de
infectări zilnice, a aduce intenţionat două sau trei persoane infectate cu SARS
CoV-2 într-un centru rezidenţial în care se află 46 persoane cu dizabilităţi, poate
reprezenta o condamnare atât pentru rezidenţi, cât ~i pentru angajaţii din acest
centru rezidenţial.
2. Cei trei rezidenţi infectaţi en SARS-CoV-2, aparent, nu si-au dat
consimţământul informat înainte de mutarea din Locuinţa Protejată în CIA
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Max. Persoanele cu dizabilităţi cu/fără SARS-CoV-2 au dreptul Ia inforrnare
adecvată ~i Ia a fi sau flu de acord cu un transfer dintr-o Iocuinţă/iristituţie mai
mică într-un centru mai mare. CIA Max nu este o unitate spitalicească ~i prin
urmare, mutarea acestora între două servicii sociale de tip rezidenţial flu poate fi
considerată în sprijinul asigurării asistenţei medicale.
3. Accesul Ia comunicare a! rezidenţilor infectaţi este restricţionat. Ingrădirea
accesului echipei CRJ Ia o discuţie telefonică prin care să poată fi observată
maniera în care ace~tia sunt trataţi medical ~i social, precum ~i modul Îfl care au
ajuns în CIA Max constituie indicii dare ale unor încălcări grave ale drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi, precum ~i suspiciuni de instituţionalizare forţată,
privare de libertate arbitrară, fapte interzise în mod explicit de legile interne
Legea nr. 221/2010 de ratificare a Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu
Dizabilităţi, ~i de Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
—

In cele peste 8 luni de când România se confruntă cu criza sanitară provocată de virusul
SARS-CoV-2, consiliile locale ~i direcţiile generale de asistenţă socială ~i protecţie ale
copilului aveau obligaţia de a adopta toate măsurile pentru a preîntâmpina mutarea
persoanelor cu dizabilităţi între centre mai man sau mici ~i cre~terea riscului de apariţie
a unor focare de infecţie, precum ~i pentru protejarea dreptului Ia sănătate al
persoanelor cu dizabilităţi. Consiliul local Sector 3 Bucure~ti ~i DGASPC Sector 3 aveau
responsabilitatea de a identifica ~i amenaja spaţii special amenajate pentru izolarea
celor asimptomatici sau cu simptome uşoare de SARS-CoV-2.
Faţă de cele prezentate mai sus, vă rugăm să întreprindeţi măsuri urgente care .să
permită accesul Ia îngnijiri adecvate a rezidenţilor infectaţi ~i să ne comunicaţi
demersurile pe care le-aţi întreprins.
De asemenea, vă rugăm să transmiteţi următoarele informaţii:
1. Motivele pentru care aceste persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 au fost
transferate în CIA Casa Max.
2. Once informaţie legată de transferul acestor oameni cu anexarea documentelor
doveditoare în copie cu anonimizarea datelor cu caracter personal (cel puţin,
numărul persoanelor transferate Ia Casa Max din Adăpost/Locuinţele Protejate,
data, informatii despre grad si tip dizabilitate, detalii despre problemele br de
sănătate, în ce condiţii s-a realizat transferul, când a fost efectuat amănunte
privind ora, ziua, localia de unde provin, unde stau acum, dacă a fost efectuată o
comunicare către rudele br, motivele pentru care nu sunt trataţi într-o unitate
medicală)
3. Spaţiile special amenjate de către DGASPC Sector 3 pentru a izola rezidenţii cu
dizabilităţi infectaţi cu SARS-CoV-2 (asimptomatici/simptome uşoare), adrese,
capacitate, câti angaja~i sunt ~i ce pregătire au pentru acomodarea acestora.
—
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4. Categoriile de angajaţi care sunt în prezent angajate în CIA Max ~i Tn Locuinţele
Protejate Cu menţionarea numărului medicilor epidemiologi, de familie ~i a
asistenţilor medicali angajaţi în centru (copie după grila de personal din această
săptămână).
5. Data la care a fost realizat un control epidemiologic de către DSP pentru
prevenirea unui posibil focar în CIA Max ~i în Adăpost/Locuinţele Protejate
(copie după documentul de informare a DSP Mun. Bucureşti de către DGASPC
sector 3 şi copie după documentul eliberat de DSP drept răspuns).
6. Data ~i numărul rezidenţilor ~i a personalului testat pentru SARS-CoV 2 ~i
numărul celor infectaţi cu acest virus.
7. Adresa, datele de contact ~i capacitatea Locuinţelor Protejate pentru adulţi cu
dizabilităţi din sectorul 3, Bucure~ti (cu menţionarea numărului de rezidenţi ~i a
informaţiilor referitoare Ia tip ~i grad dizabilitate, vârstă, perioada de
instituţionalizare, numărul ~i categoria de angajaţi din fiecare LP, numărul de
camere din fiecare LP ~i numărul de rezidenţi /cameră].
8. Adresa, datele de contact ~i capacitatea Adăposturilor destinate persoanelor
aflate în nevoie de pe raza sectorului 3.
9. Motivele pentru care DGASPC sector 3 îngrădeşte accesul Ia comunicare cu
rezidenţii din CIA Casa Max a echipei CR).
—

Facem precizarea că acţiunile din ultimele zile din CIA ,,Casa Max” pot fi calificate din
perspectiva dispoziţiilor art352 Cod Penal Zădărnicirea combaterii bolilor, precum ~i
a art 19 din Convenţia pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, ,, Viaţă
independentă şi integrare în comunitate”
—

Pentru once informaţii suplimentare vă stăm Ia dispoziţie Ia următoarele
contacte : Oana Dodu oana.dodu@cri.ro sau office@cri.ro.
—

Vă mulţumim,
Georgiana Pascu
Manager de program
CRJ
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