
دعم كبار السن عملًيا وروحًيا ملساعدتهم 

عىل البقاء يف منازلهم أثناء جائحة كوفيد-19

املكتب الرئييس: 100 شارع  ترشش، تيدينجتون TW11 8QE. مسجل يف إنجلرتا: 994339. رشكة محدودة بالضامن. رقم املنظمة 

الخريية املسجلة 265464 )إنجلرتا وويلز( رقم املنظمة الخريية املسجلة SC037624 )اسكتلندا(

learn.tearfund.org/covid-19 
covid19-response-team@tearfund.org  

يُعد كبار السن، وخصوًصا من يعانون 

من ظروف صحية سابقة، أكرث عرضة 

للمضاعفات الصحية والوفاة إذا أصيبوا 

بكوفيد-19. إليكم 10 طرق ملساعدة 

كبار السن عىل البقاء بأمان.

عند زيارة شخص كبري يف السن، اترك مسافة 

ال تقل عن مرتين بينك وبينه أو تواصل معه 

عرب الهاتف.

قم بإحضار املاء لألشخاص الكبار  يف 

السن لغسل األيدي بانتظام وتحسني 

النظافة العامة. 

تسّوق لرشاء األطعمة واألدوية نيابة عن شخص 

كبري يف السن ثم قم بتوصيلها إىل منزله.

أرِسل أحد الشباب املوثوقني لتحصيل مدفوعات 

املعاش نيابة عن شخص كبري يف السن.

ساعد شخًصا كبري يف السن عىل زراعة أرضه 

وبيع السلع املزروعة.

نظّم تربعات مجتمعية للتربع املرة الواحدة 

لتغطية تكاليف التأمني الصحي للمسن وأدويته، 

أو تقديم هدايا من الطعام أو الوجبات املطهية.

قّدم الدعم املعنوي 

والعاطفي والروحي 

باستعامل طرق مبتكرة، 

مثل قراءة الكتاب املقدس  

أو الصالة عرب الهاتف.

دافع عن كبار السن إن كان هناك متييز 

بحقهم دون نسيان التحدث معهم 

بانتظام أيًضا. 

األعراض املؤكدة لكوفيد-19 هي: 

السعال الجاف والحّمى واإلرهاق.

تأكد من توافق اإلجراءات املتخذة مع كبار السن واملتخذة ألجلهم مع توجيهات حكومتك 

وإرشادات أفضل املامرسات حسب ما يطرأ عليها من تطورات. باإلضافة إىل ذلك، تأكد من محادثة 

الشخص املسن حول الطريقة التي تستطيع فيها املساعدة.

نرُش هذا املورد يف شهر أيار  2020 بصفته جزء من إرشادات تريفند )Tearfund( للكنائس حول كيفية دعم كبار السن أثناء جائحة 

learn.tearfund.org/covid19 :كوفيد-19. الدليل الكامل وامللصق متوافرة عىل اإلنرتنت

إن كان الشخص املسن يعاين من أّي من هذه األعراض، 

فاطلب منه البقاء يف منزله وعزل نفسه عن أرسته قدر 

اإلمكان. ويجب أن تتصل مبرفق صحي محيل واتباع 

اإلرشادات املقدمة. إن أوصوا بأخذ الشخص املسن إىل مرفٍق 

صحي، فابتعد عن وسائل النقل العام. إن كانت األقنعة 

الطبية متاحة، يجب عىل كل من الشخص املسن ومن 

يرافقه ارتداءها.

قّدم جهاز الراديو للمسن 

إن مل ميلك واحًدا ليستطيع 

سامع األخبار والربامج 

اإلذاعية األخرى التي 

سيستمتع بها.


