
 

 

 وضع خطة لكبار السن وذوي اإلعاقات
 هذا الدلیل مخصص لكبار السن وذوي اإلعاقات والقائمین على رعایتهم. كما أنه مخصص لمن یرغب في التعاون بشكل أفضل مع ذوي
 اإلعاقات وكبار السن، والتأكد من حصولهم على تلك اإلرشادات. تعطي هذه اإلرشادات خلفیة بسیطة حول قدرات األشخاص وقابلیتهم

  للتأثر، كما ُتسلط الضوء على بعض المخاطر وتدرس كیفیة وضع الخطط للحد من آثارها.

 نعلم أن ذوي اإلعاقات وكبار السن هم أكثر قابلیة لإلصابة بكوفید-19 ولكن من المهم أن نتذكر:

  أن كل شخص أكثر درایة بحاله من غیره. احرص دائًما على التعلُّم وسماع النصائح، تذكر مقولة "ال غنى عنا فیما یخصنا".●

 فاإلعاقة ترجع أسبابها في معظم األحیان إلى الحواجز المجتمعیة، ولیست بسبب علة جسدیة أو عقلیة أو عاطفیة. الحواجز●
 المادیة قد تكون واضحة: على سبیل المثال، عدم وجود منحدر صعود أو نزول من المبنى بجانب درج السّلم. ولكن عادة ما

 تكمن المشكلة بتصرفات الناس، فكثیر من ذوي اإلعاقات یواجهون سوء الفهم والتمییز یومًیا.

 تتعدد أنواع ذوي اإلعاقات وكبار السن ولكٍل منهم قدراته وحواجزه المختلفة التي یواجهها. الكثیر من اإلعاقات غیر ظاهرة.●
 من المهم أن نتعامل مع كل شخص بكرامة واحترام.

 األشخاص ذوو اإلعاقات وكبار السن لدیهم قدرة على االستجابة. لدیهم منظور مهم وشبكة من العالقات في المجتمع األوسع●
  والتي  یمكن استخدامها لحمایة المزید من المجموعات واألشخاص المستضعفین. .

  لدى كبار السن وذوي اإلعاقات حق الوصول للمعلومات والخدمات الضروریة مثل أي شخص آخر.●

 تشیر التقدیرات العالمیة إلى أن واحًدا على األقل من بین ثمانیة أشخاص هو من ذوي اإلعاقات، وتتغیر النسبة في المناطق●
 الفقیرة إلى واحٍد من بین خمسة أشخاص. ظهور جائحة مثل كوفید-19 من الممكن أن یفاقم اإلعاقات الموجودة وقد یسبب

  ظهور إعاقات جدیدة.

 المخاطر المحتملة

  برغم عدم انطباق كل هذه المخاطر على كل فرد، من المهم مراعاة المخاطر اآلتیة التي تواجه ذوي اإلعاقات وكبار السن:

 َفُهم  أكثر عرضًة لإلصابة بكوفید-19. من المحتمل أن یواجهوا المزید من العقبات عند اتخاذهم إجراءات وقائیة ومحاولة●
  وصولهم للمنشآت الصحیة ومعلومات الصحة العامة.

 التباعد الجسدي أكثر صعوبة. فقد یعتمد كبار السن وذوي اإلعاقات على أشخاص یقومون بدعمهم وتلبیة احتیاجاتهم●
 الضروریة.

 الحواجز الموجودة حالًیا في المرافق الصحیة (مثل المرافق المستنزفة ونقص معدات التنظیف) قد ازدادت سوًءا بسبب●
 الضغط المتزاید علیها أثناء جائحة كوفید-19.

 المعلومات ذات الصلة حول كوفید-19 لیست متاحة دائًما لألشخاص ذوي اإلعاقات وكبار السن.●

 قد ُتفاقم جائحة كوفید-19 من المشاكل الصحیة الموجودة مسبًقا (انظر المربع أدناه).●
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 قد یواجهون مخاطر أكثر شدة إذا ازداد ضعفهم  بواسطة عوامل الخطر والحمایة األخرى (نوع الجنس والِعرق على سبیل●
  المثال). على سبیل المثال، األشخاص ذوو اإلعاقات هم األكثر عرضة للعنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

 

 تتضمن العوامل الصحیة الكامنة وراء تزاید خطر اإلصابة بكوفید-19 ما یلي:

 مرض الرئة المزمن أو مرض الربو متوسط أو شدید الحدة●

 أمراض القلب الخِطرة●

 الوزن المفرط●

 الحاالت الصحیة الكامنة (حاالت القلب و/أو الرئة)●

 المناعة المنخفضة المصاحبة، على سبیل المثال، مع عالج السرطان، وزراعة نخاع العظم أو األعضاء، وأمراض●
  نقص المناعة، أو التدخین أو فیروس نقص المناعة البشریة أو مرض عوز المناعة المكتسبة

 قد تكون هنالك أیًضا عوامل أخرى مرتبطة بحالتك الخاصة.  تحقق من المعلومات الصحیة الوطنیة والمحلیة الخاصة ببلدك.
 تتزاید المعرفة الصحیة المرتبطة بكوفید-19 بمرور الوقت، لذلك احرص على متابعة أحدث المعلومات المرتبطة به كلما أتیح

 لك ذلك.
 

 

  اإلجراءات المطلوب اتخاذها للحد من خطر اإلصابة

 من المهم لیس فقط إدراك المخاطر بل أیًضا التخطیط لكیفیة الحد منها. قد یساعد التخطیط في  تخفیف توتر وقلق األشخاص الضعفاء
 والقائمین على رعایتهم.

 كیف یمكنك تتبع إجراءات الحمایة األساسیة بأقصى درجة ممكنة (غسل الیدین على سبیل المثال)؟●

 من یوجد في شبكة الدعم الخاصة بك؟ ماذا یحدث لو لم یكن أحدهم على ما یرام؟●

 ما هي اإلمدادات األساسیة (الطعام والدواء على سبیل المثال) التي تحتاجها؟ خّزن هذه األغراض وابحث عن البدائل إذا لزم●
  األمر.

 من یعتمد علیك وماذا سیفعلون إذا مرضت؟●

 كیف ستعتني بصحتك النفسیة؟●

 كیف ستبقى على تواصل مع الناس واألخبار عن بعد؟●

 من في مجتمعك تعرف أنه قد یحتاج إلى الدعم؟ هل یمكنك توفیر الدعم لهم؟●

 أنشئ قائمة تحتوي على جهات اتصال للطوارئ.●
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 أنشئ قائمة بالمنظمات المحلیة التي یمكنها تقدیم الدعم لك.●
  

                             أشخاص

 

 

 

 

 َمن هم األشخاص الذین تعتمد علیهم؟●

 من یعتمد علیك؟●

                               الصحة
 
 
 

 
 كیف ستبقى بأمان وتتبع التباعد الجسدي●

 وإجراءات النظافة الموصى بها؟

 ما الذي یمنحك الفرح؟●

                             المنظمات
 
 
 

 
 
 ما هي المنظمات القریبة منك والتي یمكنها توفیر●

 المساعدة لك؟

                          الضروریات
 
 
 
 
 

 ما األشیاء التي تحتاجها، ومن أین یمكنك●
 الحصول علیها؟

 

  ثم شارك هذه القائمة مع آخرین واسألهم عن المعلومات الذي نسیت إضافتها.

  أنشئ قائمة بالخطوات التالیة.

 ثم أكمل الجدول التالي:

  إجراءات الطوارئ  أعمال أسبوعیة  أعمال یومیة

 
 

 (اكتب أشیاء تجلب لك أیًضا الفرح
 والسعادة!)

 
 

  

 

  شارك هذه الخطة مع األشخاص الموجودین بشبكة الدعم الخاصة بك. احصل على تعلیقاتهم وقم بالتحدیث أسبوعًیا.

 احرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصیة والحساسة عن نفسك أو عن أسرتك مع اآلخرین.
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  المعلومات اإلضافیة للمنظمات التي تهتم بمساعدة ذوي اإلعاقات.

 
 مطالعات إضافیة

 
   مراكز ضبط األمراض والوقایة منها:  األشخاص األكثر عرضة لإلصابة باألمراض الشدیدة

   مؤسسة تیرفند:  دراسة الكتاب المقدس حول اإلعاقة

  منظمة الصحة العالمیة:  االعتبارات المتعلقة باإلعاقة أثناء جائحة كوفید-19

  منظمة الصحة العالمیة:  اعتبارات الصحة النفسیة والدعم النفسي واالجتماعي أثناء جائحة كوفید - 19

  مؤسسة  سي بي ام (المهمة المسیحیة للمكفوفین):  شمولیة اإلعاقة, مصفوفة التدخالت المجتمعیة الخاصة بانتشار فیروس  كوفید - 19

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html
https://learn.tearfund.org/en/resources/publications/footsteps/footsteps_101-110/footsteps_108/bible_study_breaking_down_barriers/
https://www.who.int/publications-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/disability-considerations-during-the-covid-19-outbreak
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/mnh/documents/ar_mental_health_considerations_covid_19.pdf?ua=1
https://www.cbm.org/news/news/news-2020/cbm-develops-disability-inclusive-community-action-covid-19-matrix/

