
 

 

  وضع خّطة منزلیَّة
 ُیعد الهدف من هذه األداة هو مساعدتك على التخطیط لكیفیة استجابتك لجائحة كوفید-19. إذا قضیت وقتًا كافیًا للتفكیر باحتیاجاتك

 المنزلیَّة وبالتزاماتك، فسیكون بإمكانك تحدید أولویَّات األنشطة التي قد تحمیك من الفیروس وأثره السلبّي على حیاتك.

ة منزلیَّة؟  لماذا علیك إعداد خطَّ

 

 للتخفیف من آثار كوفید-19 السلبیَّة علیك وعلى أسرتك.

 

 للتخفیف من الضغط والقلق عندما تقوم بوضع خطة واتخاذ إجراءات إیجابیَّة.

 

 لتحدید اإلجراءات الیومیة واألسبوعیة وإجراءات الحاالت الطارئة التي یمكن إتخاذها لحمایة أسرتك.

 

  یقع على عاتق األسر مسؤولیَّة المساعدة في منع انتشار كوفید-19. ال یمكن القیام بذلك إالَّ إذا ساد التعاون ومشاركة المسؤولیَّات.
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ة منزلیة   كیفیة إعداد خطَّ

  ابدأ بالموجودین في أسرتك

 كیف قد یتأثر كل فرد؟ هل هنالك من یتعرَّض لخطر أكثر من●
 غیره؟

 من المهمَّ أن نأخذ بعین االعتبار كل فرد من أفراد البیت، من أصغرهم
  سنًَّا ألكبرهم، ومن المهّم أیضًا مشاركتهم في المناقشة.

ا إذا قمت  قد تكون األفكار واالقتراحات أفضل من خالل تضمینهم، ممَّ
 بالتخطیط لوحدك. لربما یجب أن نراعي كیفیة تفادي  تحمل شخص
 واحد عبء المسؤولیَّة في األسرة. أو یجب أن ُنفكر بطرق بدیلة لكي

  یعود األطفال إلى تعلیمهم.

  ناقش كیف  یتأثر كّل فرد من أفراد أسرتك بكوفید-19 مستعینًا باألسئلة التالیة:

 كیف ستؤثِّر اإلجراءات الوقائیة ضّد كوفید-19 (مثل التباعد الجسدي  والحظر) على حیاتهم بشكل عام (مثل التعلیم وسبل●
 كسب العیش، وعبء العمل)؟

  ما هي احتیاجاتهم األساسّیة (مثل الطعام واألدویة)؟●

 ماذا قد یحدث لو ُأصیب أحد أفراد المنزل بكوفید-19؟●

  كیف یمكننا العمل مًعا لحمایة ودعم بعضنا البعض لتشارك المسؤولیات بشكٍل عادل ومتساٍو؟●

 لكل شخص التزامات یومیة واحتیاجات أساسیة مختلفة. دّون المالحظات ُتجیب بها على السؤال المطروح أعاله، أو استخدم الجدول
 أدناه لمعرفة مدى تأثیر كوفید-19 علیك.

 

 مدى تأثیر اإلجراءات الوقائیَّة (مثل  االسم
 التباعد الجسدي  والحظر) على كلِّ

 شخص

 التأثیر على األسرة في حالة
  إصابة فرد بكوفید-19

  االحتیاجات األساسیة

خص 1  مثال: الطعام مثال: انعدام الدَّخل مثال: عدم إمكانیة العمل الشَّ

خص 2     الشَّ

    الّشخص 3
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  اآلن فّكر في األسئلة التالیة:

 من األكثر عرضة لتلقي العدوى في أسرتنا؟●

 على سبیل المثال: األب أو األم أو الطفل أو أي فرد آخر من أفراد األسرة من المضطرین للذهاب إلى العمل، أو○
 األطفال الذین یلعبون في الحي، أو الذین یحضرون الماء من نقطة مركزیة، أو الشخص  المصاب بمرض عضال

 أو األطفال الذین ال یذهبون إلى المدرسة، وما إلى ذلك.

 هل هناك أشیاء إضافیَّة بإمكاننا فعلها لحمایتهم؟●

 هل تتوفر لدینا مرافق الغسیل المناسبة والموصى بها وما مدى سهولة الوصول إلیها؟ علیك أن تأخذ بعین االختبار قدرة كل●
 فرد من أفراد األسرة على الوصول إلیها.

 كیف سُننفذ الممارسات الصحیة الموصى بها وتدابیر التباعد الجسدي  المطلوبة؟ (على سبیل المثال: إذا كان لدیك طفل صغیر●
د من نظافتها؟) ، هل یمكنك أن تحفِّزه على أن یغنِّي كلَّما یغسل یدیه، للتَّأكُّ  السنِّ

 ما هي األشیاء الضروریَّة التي نحتاج إلیها؟ كیف نضمن استمرار تمكننا الوصول إلیها؟●

 أین سنجد أحدث المعلومات حول كوفید-19؟ هّل یمكننا أن نثق بهذا المصدر؟●

 هل هناك شبكات اجتماعیَّة أو عائلیة حولنا؟ من سیساعدنا إذا لم نستطیع الخروج لشراء الطعام، على سبیل المثال؟ من یمكن●
 أن یأخذنا إلى المستشفى؟

 ما هي المنظمات المحلیة والحكومیة التي قد تساعدنا في الحصول على الدعم الذي نحتاج إلیه؟ هل ُتقدم حكومتنا المحلیة أي●
  دعم یمكننا الوصول إلیه؟

 كیف سنتمكن من الوصول إلى الرعایة الصحیة إذا أصبت أنا بالمرض أو فرد آخر من األسرة؟●

 إذا أصیب أحد منَّا بالمرض، فهل لدینا غرفة متوّفرة للعزل الذاتي؟●

ن قائمة تشمل الخدمات الصحیة والمنظمات المحلیة واألشخاص الذین تثق بهم●  في حالة الطوارئ، بمن نحتاج أن نتصل ؟ دوِّ
 والذین یمكنهم مساعدتك.

 كیف سنبقى على تواصل مع األصدقاء والعائلة خالل هذه الفترة؟ (على سبیل المثال: هل یمكنك التأّكد من وجود الرصید في●
 هاتفك إذا كنت تستخدم خط البطاقة المدفوعة مسبقًا ؟)

 ما الذي یمكننا فعله في كل یوم ویمكن أن یجلب لنا السعادة؟ من المّهم أن تبقى إیجابیا. (على سبیل المثال، إذا اشتاق شخص ما●
 للعب كرة القدم مع أصدقائه، قد یكون بوسعك أن تلعب معه داخل المنزل.)

 هل هناك أحد یعمل بجد أكثر من اآلخرین؟ هل یمكن أن نقوَم بشیيٍء لنساعد فرًدا آخر من األسرة؟ من المهم تشارك أعباء●
 العمل المنزلي والرعایة بین أفراد األسرة، ویجب أن یكون ذلك مع مراعاة أن یكون النشاط مالئمًا للعمر. في هذه الحاالت،

 نعلم أن احتیاجات الرعایة قد تزداد بالنسبة ألفراد األسرة المستضعفین. من المهم أن ندرك حجم العمل  لكل شخص حتى
  یتسنى لنا توزیع العبء بشكل عادل لیكون الجمیع قادرین على التعامل معه بشكل أفضل.

 دّون بعض المالحظات ردًا على األسئلة أعاله، أو استخدم الجدول أدناه إلدراج اإلجراءات التي ستتخذها أثناء انتشار الجائحة.
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 إجراءات في حالة الطوارئ  إجراءات أسبوعیة إجراءات یومیة 
 (على سبیل المثال، إذا

 مرض احد أفراد األسرة،
 وتوجب علینا جمیًعا البقاء في

 المنزل، بما في ذلك  المهام
 التي قد نحتاج إلى أن یقوم بها

 اآلخرون)

 على سبیل المثال: التأكد من وجود الجمیع
 صابون ومیاه للحفاظ على النظافة

  الصحیة بشكل جیِّد
 

 االستماع إلى برنامج الرادیو الیومي
 لتلقي أحدث األخبار حول كوفید-19

 على سبیل المثال: لعب ألعاب
 معاً كعائلة

 
  التأكد من  شحن رصید  الهاتف

 أسبوعیاً للتأكد من بقاءنا على
 اتصال بمجتمعنا

 

 على سبیل المثال: اطلب من
 الشخص [س] المساعدة في

 الحصول على الطعام وتحقَّق
 من أنَّه سعید باستمراره بتقدیم

 هذه الخدمة
 

خص 1     الشَّ

خص 2     الشَّ

    الّشخص 3

 

 اجعل هذه الخطة متوفرًة لكل من ضمنته في شبكة الدعم (كاألشخاص في الكنیسة التي تذهب إلیها أو أفراد عائلتك الكبرى) واطلب

  مالحظاتهم حولها. ارجع الى القائمة وحدِّثها أسبوعیا.

ة بك أو بأسرتك مع اآلخرین.  احرص دائمًا على عدم مشاركة المعلومات الحّساسة والشخصیة الخاصَّ

ة إذا كانوا من الفئات الضعیفة. قد تستفیدون أیًضا من   أداة كیز على أسرتنا أن یجب أن نكف عن التفكیر في جیراننا، وخاصَّ  ال یعني الترَّ
مات المحلِّّیة والمنظمات الموجودة في الكنیسة التي تذهب إلیها  التخطیط للمخاطر و الفئات المستضعفة   كمرجع. فّكر في العمل مع المنظَّ

 أو المجموعات في المنزل لتحدید من قد یحتاج إلى دعمك.

 

 

 تمت ترجمة هذا المورد إلى العربیة بفضل الدعم الذي قدمته منظمة مترجمون بال حدود

 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-mapping-tool-for-risks-and-vulnerabilities-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-mapping-tool-for-risks-and-vulnerabilities-en.pdf?la=en

