
 

 

 ملخص: آلیة دعم الكنائس لكبار السن أثناء جائحة كوفید-19

جائحة أثناء السن كبار دعم كیفیة حول للكنائس تیرفند إرشادات من جزًءا بصفته 2020 أیار شهر في المستند هذا                     ُنشر
ومستوى سیاقات تختلف اإلنترنت. على متوفرة جمیعها و ملصق األخرى والمطالعات والمراجع الكامل الدلیل               كوفید-19.
لمسار وفًقا الممارسات أفضل بشأن واإلرشادات حكومتك أوامر مع تتوافق المتخذة اإلجراءات أن من تأكد لذلك                  البلدان،

  تطورها.

 

 من هم كبار السن في مجتمعك؟

الصحیة المضاعفات خطر زیادة بسبب العمر بزیادة والموت اإلصابة خطورة تزداد ولكن بكوفید-19، لإلصابة معرضة األعمار                  جمیع

حاالت لدیهم و/أو عام ستین من أكبر كانوا معظمهم اآلن، حتى المرض بسبب ماتوا الذین بین من بالمرض. السن كبار یصاب                       عندما

عام ستین من األكبر األشخاص یعد الجائحة، هذه سیاق في لذلك، والسكر. الوعائیة القلبیة واألمراض ضغط ارتفاع مثل سابقة                     مرضیة

  أكثر عرضة للخطر.

وال ویتحركون للغایة نشطاء السن كبار بعض متماثًال. وضعهما یكون الستین عمر فوق شخصان یوجد ال متنوعة. مجموعة هذه أن                      نعلم

صحیة ظروف من اآلخر البعض یعاني بینما السن. صغار وبین بینهم التفرقة الصعب ومن كامل بدوام وظائف في یعملون                     یزالون

األساسیة. باألنشطة للقیام مساعدة إلى یحتاجون وقد التنقل قیود بسبب المنزل ترك یمكنهم وال مرضى یكونون فقد وإعاقات:                    صعبة

تتطلب مختلفة واحتیاجات تحدیات یولد مما أیًضا، بینهم وما المدن، وسكان الریف سكان بین السن كبار لدى المعیشة ظروف                     تختلف

 استجابات مختلفة.

المصمم و بعنایة الموزون الدعم و اللطف من الجائحة هذه تفشي أثناء منهم شخص كل یستفید حیث فریدین, أشخاص السن كبار                       یعد

 خصیصًا لهم.  من هم كبار السن في مجتمعك وكیف یمكن دعمهم من وجهة نظرك؟

 
 

 

 

 

 

 

https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-supporting-older-people-guidance-for-churches-manual-en.pdf?la=en
https://learn.tearfund.org/~/media/files/tilz/covid19/covid-19-tearfund-supporting-older-people-guidance-for-churches-poster-en.pdf?la=en
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  یشكل كبار السن مجموعة متنوعة من الناس. من هم كبار السن في مجتمعك؟
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 كیف یمكنك دعم كبار السن في مجتمعك؟

 تمتلك الكنائس، بما فیها األفراد األعضاء و المجموعات الصغیرة في الكنیسة ، إمكانیات عظیمة لتقدیم رعایة غیر رسمیة ودعم

 بعضها البعض وكبار السن أثناء تفشي الجائحة. تحدث مع كبار السن في مجتمعك بشأن حاالتهم المعینة أثناء الجائحة واتفق معهم بشأن

 اإلجراءات الالزمة. ستجد بعض أمثلة لإلجراءات أدناه، لكن من األفضل أن تكون أنت ومن یساعدوك مبتكرین في اتخاذ اإلجراءات.

 استكمل هذه المحادثات أثناء تفشي الجائحة لیعبر كبار السن عن آرائهم  في المساعدات التي یتلقونها.

 

 الزیارة والحفاظ على مسافة آمنة أو التواصل بالهاتف

 بالتزامن مع إرشادات الحكومة، الزیارات مسموحة مع

 الحفاظ على مسافة تبلغ مترین على األقل. من األفضل

 االستعاضة عن الزیارات باتصاالت هاتفیة یومیة لكبار

 السن. قد ال یملك بعض من كبار السن هاتف، في هذه

 الحالة قد یساعد أعضاء الكنیسة بإعارة كبار السن هواتف.

 إحضار المیاه لكبار السن

 إن الوصول إلى المیاه أمر مهم في هذا الوقت بسبب الحاجة إلى غسل
 الیدین بشكل متكرر وزیادة النظافة. قد یحتاج كبار السن إلى الحصول على

 كمیة مناسبة من المیاه ألنفسهم وخصوًصا إن كان مصدر المیاه بعید عن
 منازلهم. إن الروتینیات الجیدة لغسل الیدین بالصابون عدة مرات في الیوم

 ضروریة للجمیع.

 توصیل إمدادات التسوق واإلمدادات األساسیة واألدویة

 من المهم أن یملك كبار السن مخزونات كافیة من اإلمدادات األساسیة، بما
 یتضمن الطعام واألدویة، في حالة أو أثناء العزلة الذاتیة. یجب أن تتضمن

 األطعمة األساسیة مثل البقولیات والحبوب وزیت الطهي وأي أدویة یأخذونها
 بانتظام وأي أدویة أساسیة بما فیها المسكنات مثل الباراسیتامول. قد یحتاج كبار

 السن إلى الدعم للحفاظ على هذه اإلمدادات في منازلهم , و سیساعدهم  على
  تقلیل خطر اإلصابة بالعدوى إن تسوق آخرون نیابة عنهم ثم أحضروها لهم.
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 إرسال شاب ثقة لتحصیل رواتب التقاعد والحوافز الحكومیة نیابة
 عن شخص كبیر السن

 تشكل مناطق الدفع، حیث یمكن لكبار السن تحصیل رواتب التقاعد
 والمدفوعات النقدیة األخرى، خطر لإلصابة بالفیروس ألن هذه األماكن قد

 تكون مزدحمة ویرتادها العدید من الناس. یمكن تجنب هذا الخطر إن
 استطاع عضو شاب من الكنیسة أو المجتمع موثوق به تحصیل رواتب

 التقاعد لشخص كبیر السن.

 

 زراعة األراضي بطوعیة والمساعدة في بیع السلع المزروعة

 سیحمي هذا مصادر الرزق لكبار السن، التي قد یعتمدون علیها
 لدخلهم. ولكن یجب علینا جمیًعا اتباع إرشادات الحكومة للتنقل والعمل

 أثناء تفشي هذه الجائحة.
 
 

 تجهیز
 الهدایا من األطعمة أو الوجبات المطهیة وتنظیم جمع المال من أجل

 األدویة من المجتمع مرة واحدة

 هذا مهم ألن عندما یمرض كبار السن، قد ینقذ هذا حیاتهم. المساعدة في
 تغطیة تكالیف التأمین الصحي واألدویة مهم اآلن إن احتاجها كبار السن. قد

 یستفیدون أیضًا من جمع اآلخرین أدویتهم من الصیدلیة وتوصیلها لهم.

 

 تقدیم األخبار والمعلومات

 قد ال یملك كبار السن تلفاز أو رادیو أو مصادر رقمیة، لذلك یعتمدون على أعضاء الكنیسة
 والمجتمع لمعلومات آنیة ودقیقة حول كوفید-19. یمكن ألعضاء الكنیسة تجهیز تكنولوجیا

 مالئمة أو تقدیم أجهزة رادیو لكبار السن لیسمعوا األخبار ویستفیدوا من إذاعة البرامج الدینیة.
 ستكون العظات  الدینیة المسجلة أو الكتب أو الكتب الصوتیة مصادر مفیدة.
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 تقدیم دعم معنوي وعاطفي وروحي

 قد تزید العزلة والوحدة من ظروف الصحة النفسیة، بما فیهم من یعانون من
 مرض عقلي. یستطیع أعضاء الكنیسة تقدیم أنواع جدیدة من الدعم المعنوي

  والروحي مثل الصالة وقراءة الكتاب المقدس  على الهاتف.

 

 التحدث مع كبار السن والدفاع عنهم

 عندما یتضرر كبار السن أو ُیمیز ضدهم في مجتمعاتنا،
 یمكننا العثور على سبل مختلفة للدفاع عنهم دون نسیان

 التحدث معهم بشكل منتظم أیًضا.

 

 ماذا تفعل عندما یمرض شخص ما وتعرض أن تنقله للمستشفى

 إذا اشتبه شخص ما بكوفید-19، اطلب منهم البقاء في منازلهم وعزل
 أنفسهم عن أسرتهم قدر اإلمكان. یجب أن تتصل بالمرفق الصحي

 المحلي واتباع النصائح المقدمة من المرفق. إن ُنصحت بأخذ الشخص
 المسن إلى مرفق صحي أو مستشفى، ابتعد عن وسائل النقل العام. إن
 كانت الكمامات الطبیة متاحة، یجب على الشخص المسن ومن یرافقه

 ارتداءها.

 


