ت
عزيزا� المواطنات،
ي
ئ
ن
أعزا�
المواطن�،
ي
ي
لقد ب ّلغكم مكتب الصحة (التابع لمدينة أوفنباخ) أنا أتفهم جيداً بأن مثل هذا الوضع قد يقود إىل
االل�ام بالحجر ن ز
بأن عليكم ت ز
يث�
الم� يل لمرحلة مؤقتة .الشعور بالعجز أو الخوف أو االرتباك ولربما ي
لدى البعض االستياء أو الغضب أو تي�ك لديه فراغاً
التخل عن المشاركة ف ي� الحياة العامة ،سواء
إن
ي
أ
أ
بع� االمتناع عن زيارة الصدقاء أو القارب أو بع� أو شعوراً بعبثية الحياة .ال أحد يحب أن يكون
منعزال ً ف� الحجر ن ز
الم� يل!
إلغاء الرحالت العائلية أو زيارة أحد المطاعم،
ي
ن
يع� انتقاصاً بالغاً من ممارستكم لحياتكم اليومية
ي
ونحن ف ي� إدارة مدينة «أوفنباخ» لن تن�ككم وحدكم
المعتادة.
ف
ي� هذا الظرف يغ� العادي! ونود من خالل هذا
آ
والن ف
وش� (الكت ّيب) إرشادكم إىل السبل والجهات
و� ظل هذا الحجر تحديداً نعرف ما نحتاج
ال� ي
ب
ي
إليه بشدة وما يجعلنا نشعر ض
ت
بالر� ،وندرك
ال� يمكنها تقديم المساعدة والدعم لكم ،مثال ً
ي
ت
أهمية أن نكون ف� صحبة شب� آخرين وأن نتمكن من بع� ي ن
تأم�
المش�يات اليومية.
ي
ن
أتم� أن تجدوا أنتم وأرسكم فائضاً من القوة
الخروج للتنفيس عن أنفسنا أحياناً.
ت
والشجاعة والتفاؤل لتجاوز هذه الف�ة الصعبة وأن
بالخرين هو الوسيلة أ
لكن عدم االلتقاء آ
تبقوا عىل أفضل ما يرام.
ال ثك�
فعالية ،عىل مستوى العالم أجمع ،إلبقاء نسب
الصابة بالعدوى عند ن
وبالتال
أد� مستوى ممكن،
إ
ي
يمكننا قطع سالسل انتشار العدوى بأقىص رسعة
ممكنة.
لف�وس كورونا
فنهدف إىل تجنب المزيد فمن االنتشار ي
و� مثل هذا الوقت تقع
ي� مدينتنا «أوفنباخ» ،ي
ف
كب�ة ي� الحفاظ عىل سالمة
عىل كل آمنا مسؤولية ي
ت
ن
ز
وصحة الخرين .ت ز
وال�امكم بالحجر الم� يل لف�ة
الخاصة ف ي� مساعدة
زمنية محدودة هو مساهمتكم
ّ
آ
الخرين عىل تجنب التعرض لمرض يتهدد حياتهم
الكث�ين وليس
بسبب كورونا ،وهو ما ينطبق عىل ي
أ
ث
فقط عىل من ينتمون للفئات السكانية الك� عرضة
ين
للخطر .من يشعر بالمودة تجاه
المواطن� من حوله
يل�م باالبتعاد عنهم ت
تز
لف�ة محدودة.
ف
كب�
وأنتم بذلك تساهمون ي� تجنب وقوع ض�ر ي
عىل اقتصاد بالدنا.

د .فيليكس شفينكه
عمدة مدينة «أوفنباخ»

أوفنباخ تبقى
ف ي� البيت.

لنوقف كورونا معاً!
أرقام الطوارىء:
ش
ال� طة:
110

السعاف:
الطفاء وخدمات إ
جهاز إ
112

خدمات الطوارىء الطبية ــ
كافة التخصصات:
116 117

مكتب الصحة لمدينة أوفنباخ:
069 / 8065 2221
069 / 8065 3128

السعاف ف ي� حالة وجود خطر
إذا شعرت بتهديد لحياتك أو كنت ف ي� وضع خطر أو اتصل بخدمات إ
عىل الحياة.
شعرت بأنك ستكون ف ي� ظرف حرج أو كنت شاهد ًا
عىل جنحة  /عمل إجرامي أو لمست أن أحداً ما ف ي�
خطر ،يمكنك االتصال ش
بال�طة.

يمكنك االتصال بخدمة الطوارىء الطبية بع� رقم
الهاتف هذا ،إذا طرأ أمر صحي ملح ،ال ق
ير� إىل
ّ
أ
درجة تهديد الحياة ،وذلك أيام نهاية السبوع أو
ف� أيام أ
العياد والعطل الرسمية.
ي

وعند االتصال الهاتفي الرجاء
البالغ دوماً بأنك تتواجد حالياَ �ف
إ
ي
الحجر ن ز
الم� يل!

إذا كان لديك أي استفسار بخصوص الحجر
نز
الم� يل يمكنك االتصال بمكتب الصحة التابع
للمدينة.

أوفنباخ تتعاضد
فيما بينها.

نحن هنا لمساندتكم.
مدينة أوفنباخ تقدم المعلومات والبيانات للمواطنات
ين
والمواطن� ش
ولل�كات عن تطورات الوضع الخاص
بف�وس كورونا.
ي

رقم الهاتف الستقبال أسئلة
ين
المواطن� * :
069 / 84 00 04 - 375
للحصول عىل معلومات عن
الوضع بخصوص كورونا:
www.offenbach.de/corona
ين
* تقدم االستشارات
باللغت� الأ لمانية
لأ
وال ي ز
نجل�ية ف ي� أغلب ا حوال.
إ

أوفنباخ ومواطنوها
مواطنات
دون بعضهم بعضاً.
يساع

ش
نحن مستعدون ل�اء
حاجاتكم بالنيابة عنكم.
هل أنتم بحاجة للمساعدة لعدم قدرتكم عىل مغادرة
ف
تأم�ن
البيت حالياً وال يوجد ي� محيطكم من يمكنه ي
ت
مش�ياتكم؟ هناك متطوعون يمكنهم مساعدتكم عىل
تأمينها.
تواصلوا مع
ين
مركز
المتطوع� لمدينة
أوفنباخ* :
www.fzof.de
069 / 82 36 70 39
info@fzof.de
* تقدم االستشارات ف ي� الغالب باللغة الأ لمانية.
ولكن ،يمكن ي ن
تأم� ترجمة إىل لغات أخرى عند الحاجة.

المساعدة �ف
ي

مواجهة العنف.

رقم االتصال لمساعدة الأ طفال والأحداث:
( 069 / 80 65 22 33ما ي ن
ب� الساعة  9والساعة )15:30
رقم االتصال لمساعدة النساء:
( 069 / 81 65 57ما ي ن
ب� الساعة  9والساعة )16
الرقم العام لطلب المساعدة يتلقى االتصاالت بــ 18
لغة مختلفة وعىل مدار الساعة:
0800 / 011 60 16
ف
و� حاالت الطوارىء يرجى االتصال بــ:
ي
110

الرقم العام لطلب المساعدة يتلقى االتصاالت بــ  18لغة

0800 / 011 60 16

أوفنباخ *

نساء يساعدن نساء  /أوفنباخ:

069 / 81 65 57

الدمان
مركز
فيلدهوف لمكافحة إ
ف
(يعمل ي� أوفنباخ وديتسينباخ):

info@frauenhaus-offenbach.de

069 / 98 19 530

069 / 88 61 39

069 / 80 65 22 33

بيت النساء أ
الخدمات االجتماعية لمكتب أ
والطفال أوفنباخ  /خدمات استشارية
الحداث
الم�ل أ
وتدخل للمساعدة ف� حاالت العنف ن ز
(الرسي)( :الشباب)  /أوفنباخ:
ي
ي
beratung@frauenhaus-offenbach.de
رقم الطوارىء للنساء ف ي� أوفنباخ:

069 / 85 09 68 00

offenbach@profamilia.de

الخدمات االجتماعية والنفسية لمكتب
الصحة  /أوفنباخ:
psg.gesundheitsamt@offenbach.de

ألمانيا *

الرقم الساخن ي ن
لتأم� حماية الطفل ف ي� والية هيسن :رقم الرعاية الروحانية (الدينية) عىل مستوى ألمانيا
كلها0800 / 111 0 111 :
0800 / 20 10 111
أو رقم  0800 / 111 0 222أو 116 123
رقم المساعدة ف ي� مواجهة «العنف ضد النساء»:
رقم االتصال ف ي� حاالت االكتئاب:
0800 / 011 60 16
0800 / 33 44 533
للطفال أ
الرقم المخصص أ
والحداث
ف
والدمان:
«الرقم ضد الحزن»:
الرقم الساخن ي� حاالت المخدرات إ

116 111

01805 / 31 30 31

* تقدم االستشارات ف ي� الغالب باللغة الأ لمانية.

ف
ت
التعامل السليم مع النفايات ي� ف�ة
الحجر ن ز
الم� يل:

 .1اجمعوا كل النفايات ف ي� أكياس
بالستيكية متينة.
 .2أحكموا إغالق الأ كياس البالستيكية.
كمامات تغطي الفم والأ نف
 .3ضعوا ّ
ف
آ
وتجنبوا االحتكاك بالخرين ي� طريقكم
ش
المبا� عند رمي الأ كياس ف ي� حاويات
القمامة.
الغالق ف ي�
 .4ترمى الأ كياس محكمة
إ
الحاويات السوداء المخصصة لجمع ق
با�
ي
القمامة.
إذا كان لديكم أي استفسار ،الرجاء االتصال
ين
برقم خدمات
المواطن� * :
069 / 84 00 04 - 375

ين
* تقدم االستشارات
باللغت� الأ لمانية
لأ
وال ي ز
نجل�ية ف ي� أغلب ا حوال.
إ

إرشادات للمساعدة عىل تجاوز تف�ة العزل والحجر ن ز
الم� يل
ومساعدة نفسية (سيكولوجية) ف ي� ظروف حافلة بالتحديات

يمكن للعزل والحجر ن ز
بالكث� من المشقّات .ولحسن
الم� يل أن يتسببا لمن فرضا عليه
ي
الحظ هناك ت
اس�اتيجيات واضحة ومجربة علمياً أثبتت جدارتها ف ي� الممارسة العملية،
ويمكن لها أن تساعد عىل التغلب عىل تحديات هذه ت
الف�ة االستثنائية.

نصائح عملية
عامة

نظموا يومكم بشكل دقيق.
تنظيم برنامجكم والتخطيط ألعمالكم اليومية
يقيكم من فقدان السيطرة عىل مجرى يومكم
والشعور بالعجز.

حركوا أجسامكم.
كب�ة وهي تعكس نفسها إيجابياً عىل
للحركة فوائد ي
تفك�نا ونفسيتنا.
ي
يمكن ممارسة الرياضة ف ي� أي مكان مهما صغرت
مساحته :هناك فيديوهات عديدة ش
منت�ة عىل
ال تن�نت تقدم إرشادات وبرامج لممارسة الرياضة
إ
ت
ف ي� البيت .وعندها يصبح ح� الشعور بالتعضل أو
كب�!
الشد
العضل بعد الرياضة وكأنه نجاح ي
ي

العالم
استخدموا وسائل إ
عن وعي وبشكل هادف.
معرفة الحقائق تساعد عىل كبح جماح المشاعر
الطاغية.
أ
الخبار والمعلومات الجدية الموثّقة والواضحة
توجه وتمنح الثقة أ
والمان .ولكن تجنبوا استخدام
العالم بال انقطاع.
وسائل إ

حافظوا عىل جدولة
وهيكلية ليومكم.
هيكلة وتنظيم تف�ات اليوم تساعدكم عىل تجنب
ض
الفو� وتمنحكم الثقة والقوة عىل مواجهة
مواقف الضغط المتعبة .هيكل اليوم هو بمثابة
طقس يتكرر ف ي� حياتنا.

عندما تقوم بعمل سبق وأن خططت له جيد ًا
فإنك ال تشعر بالعجز حياله وإنما تشعر بأنك
تديره وفق إرادتك.

تذكروا مواطن القوة لديكم.
مصادر قوتكم تساعد ف� تجاوز أوقات أ
الزمات
ي
بسهولة.

ن
يع� أن ال تبقوا مرتدين البيجاما  /قميص
هذا ي
النوم طوال اليوم ،وإنما أن تستيقظوا كما ف ي�
العادة وأن ترتدوا مالبس النهار وتحافظوا عىل
أوقات أ
الكل والنوم والعمل أو أوقات الدراسة
المعتادة.

مصادر القوة هذه تتمثل ف ي� كل ما جمعتموه من
تجارب إيجابية ف ي� حياتكم أو ما تجاوزتم من محن
وما توصلتم إليه من حلول إلشكاليات واجهتكم.
ت
ال�
وهي كل مواطن القوى والمواهب والقدرات ي
تحظون بها.

حاولوا تعديل جدول يومكم بحيث يتوافق مع
معطيات الوضع الجديد.

مواطن قوتكم الكامنة هي كمنابع طاقة ،عليكم
تفعلوها وتستفيدوا منها.
أن ّ

حافظوا عىل عالقاتكم
وتواصلكم االجتماعي بع�
المهاتفة بالفيديو.
التواصل مع أفراد العائلة أو أ
الصدقاء يمنحكم
قوة للصمود.
استخدموا لهذا الغرض كال ً من االتصال بالهاتف
أو تقنية التخاطب بالفيديو .وتحدثوا
«عما أسعدكم ف ي� كل يوم».

إرشادات للمساعدة عىل تجاوز تف�ة العزل والحجر ن ز
الم� يل
ومساعدة نفسية (سيكولوجية) ف ي� ظروف حافلة بالتحديات

يمكن للعزل والحجر ن ز
بالكث� من المشقّات .ولحسن
الم� يل أن يتسببا لمن فرضا عليه
ي
الحظ هناك ت
اس�اتيجيات واضحة ومجربة علمياً أثبتت جدارتها ف ي� الممارسة العملية،
ويمكن لها أن تساعد عىل التغلب عىل تحديات هذه ت
الف�ة االستثنائية.

ما يمكن القيام به للتغلب
عىل المخاوف والقلق
قد تمثل الظروف يغ� العادية عبئاً إضافياً وقد
تفجر مشاعر يغ� معتادة .والمرء يحتاج ت
لف�ة من
الوقت ليتعود عىل الظروف والتحديات الجديدة
ويتكيف معها.

ق ّللوا من استهالككم
العالم.
لوسائل إ
العالم ف ي� ما
حددوا ونظموا متابعتكم لوسائل إ
واع وهادف .إذ أن تعرض
يخص كوفيد ـ  19بشكل ٍ
ش
المرء المتكرر لصور بعينها أو �وحات معينة
ت
ح� ولو كانت من قبل وسائل إعالم جدية ال
يساعد دوماً ،بل قد يثقل ويتعب المتابع.

ابتعدوا عن كل ما أو من
يث� الهلع.
ي
ضعوا ألنفسكم حدوداً وابتعدوا عن متابعة مجمل
هذا الكم الهائل من أ
الخبار والتعليقات المتعلقة
القص�ة
بكوفيد ـ  19والمنشورة بع� الرسائل
ي
ال�يد إ ت ن
و� أو الفيديوهات أو رسائل
أو ب
اللك� ي
ف
الواتساب أو يغ�ها ي� وسائل التواصل االجتماعي.

تذكروا دائماً أن هذا
ركزوا اهتمامكم عىل
الوضع سينتهي بعد ت
لأ
ة.
ف�
اليجابية.
ا مور إ
من المهم معرفة وفهم أن النهاية الحتمية لخطر
ف
و� المقابل
انتشار مرض كوفيد ـ  19ال ّبد قادمة .ي
يمكنكم بوسائل بسيطة التقليل من خطر إصابتكم
بالعدوى ،مثال ُ بع� غسل اليدين الدوري وتجنب
االحتكاك اللصيق بأناس آخرين .خططوا بدقة
ت
ال� ستمارسونها بعد تجاوز هذا
لنشاطاتكم ي
الوضع.
الجمعية أ
اللمانية لمكافحة االكتئاب توفر المساعدة
(ع�
لكل من يشعر باالكتئاب بع� عروضها الرقمية ب
ال تن�نت) .للمزيد من المعلومات زوروا موقع
إ
www.deutsche-depressionshilfe.de

ت
ال� ي ز
يجا� يريح المرء ويهدئه
ك� عىل المحتوى إ
ال ب ي
أ
ويجعله ث
أك� استقراراً .تحدثوا إىل الشخاص
الذين ترتبطون بهم وركزوا عىل المحتويات
اليجابية للحديث.
إ

ارصدوا مشاعركم
وتعاملوا معها.
ش
ب�ء مختلف ف ي� هذا الوضع يغ�
كل منا يشعر ي
المألوف .البعض يشعر مثال ً بالتيه أو الخوف.
وظفوا شيئاً من وقتكم للتعرف عىل مشاعركم
والتعب� عنها .البعض يلجأ إىل كتابة ما يشعر
ي
آ
التعب� عن مشاعره
به والبعض الخر يفضل
ي
بالرسم أو بعزف الموسيقى أو بممارسة طقوس
التأمل (اليوغا).

والتفك�
تجنبوا القلق
ي
المستمر بالهموم.
التفك� وتقليب أ
المور عادة ما يكون من
ي
ت
اس�اتيجيات التعامل مع مواقف الضغط والشدة.
الكث� منه يتسبب بدوره ف ي� توليد المزيد
لكن ي
من الضغط .لذا ننصح بأن تتخ ّيلوا مسبقاً بعض
أ
ال� يمكن أن تقوموا بها لتجنب الوقوع �ف
ت
ي
الشغال ي
ش
ب�ء مختلف
فخ التقليب
ي
والتفك� المستمر .قوموا ي
ز
يخ� الكعك أو يقرأ
تماماً يشعركم بالراحة .البعض ب
أو يكتب بمتعة مثالً.

مارسوا بعض تمارين
ت
االس�خاء البسيطة.
ت
واالس�خاء ال يلتقيان ف ي� آن واحد .لذا ننصح
الخوف
ت
بممارسة تمارين االس�خاء للتقليل من مشاعر
الخوف .يمكنكم الحصول عىل إرشادات إلجراء مثل
ف
تمارين ت
ال تن�نت.
االس�خاء هذه بع� البحث ي� إ

وع�وا عن
تحدثوا ب
مشاعركم.
والتعب� عن
إذا شعرتم بالحاجة إىل الحديث
ي
مشاعركم ،تحدثوا إىل شخص له صلة بكم
وقادر عىل الفهم والمساعدة .وإذا لم يتوفر
ش
المبا�
شخص قادر عىل ذلك ف ي� محيطكم
ت
ال� تقدم المساعدة مجاناً،
الجأوا إىل الجهات ي
مثال ً من قبل خدمة الرعاية الروحانية بع� الهاتف
والمتاحة عىل مدار الساعة  0800 / 111 0 111أو
 0800 / 111 0 222أو  ،116 123تجدون المزيد من
المعلومات عىل موقع
www.telefonseelsorge.de

إرشادات للمساعدة عىل تجاوز تف�ة العزل والحجر ن ز
الم� يل
ومساعدة نفسية (سيكولوجية) ف ي� ظروف حافلة بالتحديات

يمكن للعزل والحجر ن ز
بالكث� من المشقّات .ولحسن
الم� يل أن يتسببا لمن فرضا عليه
ي
الحظ هناك ت
اس�اتيجيات واضحة ومجربة علمياً أثبتت جدارتها ف ي� الممارسة العملية،
ويمكن لها أن تساعد عىل التغلب عىل تحديات هذه ت
الف�ة االستثنائية.

التعامل السليم مع
لأ
ا طفال

تكون العزلة عبئاً لكل منا .ويتمثل الهدف أ
الول
أثناء هذه العزلة ف ي� تجاوز تف�ة العزل ّ
بأقل قدر
من التوتر .وال ينبغي أن نحاول خاللها وقبل كل
ين
ش
�ء
تحس� وضع أو صورة العائلة.
ي
ال ينبغي أن تكون إعادة توجيه تربية أ
الطفال
أو حل المشاكل العالقة ي ن
ين
ب�
الزوج� ف ي� ُصلب
االهتمام ف� هذه ت
الف�ة.
ي
أتيحوا لغ�كم أ
ولنفسكم إمكانيات االبتعاد
ي
ن
ز
والخلوة لتجنب ال�اعات أو للتقليل من فرص
نشوبها.

اتفقوا مع أوالدكم عىل الحد من وقت مشاهدة
التلفزيون أو استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة
الكمبيوتر.
أتيحوا ألطفالكم فرصة الحركة وممارسة الجهد
ن
الجسما� ضمن الظروف الممكنة لديكم.
ي

ش
ا�حوا ألوالدكم بلغة تتناسب مع أعمارهم
الحال (ما الذي يحدث).
ماهية الوضع
ي

تفهموا عندما يكون أ
أك� تعلقاً ث
الوالد ث
وأك� التصاقاً
بكم ف� هذا الوقت وتجاوبوا مع حاجة أ
الطفال
ي
ف
ف
للمزيد من الحنان .إنهم ي� مثل هذا الوقت ي� حاجة
أشد للشعور أ
بالمان.

تخ ّلوا عن فكرة البدء آ
الن بإجراءات تربوية شديدة
أو صارمة وتجنبوا قدر المستطاع فرض عقوبات
عىل أطفالكم .ال تبخلوا ف ي� كيل المديح ألوالدكم،
لتقويتهم من جهة ولتشجيعهم عىل اتباع السلوك
المستحب.
حافظوا عىل هيكل (جدول) اليوم المعتاد.
ضعوا الخطط الواضحة ألوقات الدراسة
والتعلم وأوقات الفراغ واللعب.
حددوا ساعات بعينها يقضيها كل فرد لوحده مع
انشغاالته الخاصة.
قوموا بنشاطات ت
مش�كة.
ضعوا سوية قواعد ت
مش�كة للتعامل مع بعض،
مما يمكنكم من استغالل الوقت المكتسب عىل
أفضل وجه.

إرشادات للمساعدة عىل تجاوز تف�ة العزل والحجر ن ز
الم� يل
ومساعدة نفسية (سيكولوجية) ف ي� ظروف حافلة بالتحديات

يمكن للعزل والحجر ن ز
بالكث� من المشقّات .ولحسن
الم� يل أن يتسببا لمن فرضا عليه
ي
الحظ هناك ت
اس�اتيجيات واضحة ومجربة علمياً أثبتت جدارتها ف ي� الممارسة العملية،
ويمكن لها أن تساعد عىل التغلب عىل تحديات هذه ت
الف�ة االستثنائية.

ما يمكن القيام به للتغلب
عىل الملل
قد تكتشفون فجأة أن لديكم وقتاً فائضاً عىل يغ�
عادة ،إذ أنكم لربما ال تذهبون للعمل آ
الن أو ال
يمكنكم ممارسة هوايات أوقات الفراغ.
من المهم أن ترسموا ألنفسكم هيكال ً (مخططاً
زمنياً) لليوم وأن تضعوا لكل يوم أهدافاً تسعون
إىل تحقيقها!

حددوا ألنفسكم أعماال ً بعينها تريدون القيام
بها كل يوم .ابدأوا بمشاريع قد تكونوا فكرتم
بها وكانت مؤجلة .كما يمكن إنجاز بعض أ
العمال
ي ت
ال� لم يتسع لها الوقت من قبل.
الصغ�ة ي
ف
فعالية ي ز
متم�ة
خططوا ي� كل يوم لحدث أو ّ
تشوق وفرح.
تتطلعون إليها بكل ّ

التعامل السليم مع ن ز
ال�اعات
والمشاكل ت
ال� تواجهكم
ي
قد ينجم عن التواجد سوية ف ي� مكان ضيق نسبياً
ما يسمى «ضغط الكثافة والقرب» .كما يمكن
للوقت الطويل الذي يقضيه أفراد أ
الرسة معاً
أن يؤدي إىل ظهور نزاعات ومشاكل عىل مستوى
ش�يك الحياة أو عىل مستوى الحياة أ
الرسية بشكل
ي
عام .كل هذا قد يؤدي إىل خالفات قوية وقد
تشوبه ممارسة العنف.

حددوا ساعات بعينها يمكن لكل فرد من أ
الرسة أن
(يختل فيها بنفسه).
يمضيها لوحده
ي
أتيحوا الفرصة لكل فرد من أفراد أ
الرسة لالختالء
بنفسه.
يث� الغضب قبل أن يتصاعد الموقف.
تحدثوا عما ي

حافظوا عىل التواصل مع أ
الشخاص الذين ترون
أنهم مهمون ف ي� حياتكم .تبادلوا أطراف الحديث
أ
اليجابية وخططوا سوية لما يمكنكم
عن المور إ
أن تقوموا به معاً بعد انتهاء تف�ة الحجر ن ز
الم� يل .

الم�ل قوموا ن ز
إذا لم يفرض عليكم الحجر ن ز
ب�هة
ي
ف ي� محيط البيت أو بع� الغابة القريبة.

نظموا يومياً مجلساً عائلياً مصغراً لبحث المشاكل
أ
والزمات وللتساؤل عن حال كل فرد وعن
احتياجاته ورغباته وعن أي أفكار جديدة لديه.

كونوا ث
أك� تسامحاً مع أنفسكم ومع يغ�كم مقارنة
بما كان معتاداً ف� أ
الوقات السابقة! مثل هذا
ي
الظرف يعت� تحدياً كب�اً لكل أ
الرس ت
تمر به.
ال�
ي
ب
ي ّ
ال تتوانوا وقت ض
ين
المختص�
ال�ورة عن طلب مساعدة
أ
هال ــ الرقم ضد
بع� الخط الساخن الستشارة ال ي
الحزن ــ  ،0800 / 111 0 550كما تجدون
جهات أخرى تقدم المساعدة مدرجة ف ي� موقع www.
familienportal.de

إرشادات للمساعدة عىل تجاوز تف�ة العزل والحجر ن ز
الم� يل
ومساعدة نفسية (سيكولوجية) ف ي� ظروف حافلة بالتحديات

يمكن للعزل والحجر ن ز
بالكث� من المشقّات .ولحسن
الم� يل أن يتسببا لمن فرضا عليه
ي
الحظ هناك ت
اس�اتيجيات واضحة ومجربة علمياً أثبتت جدارتها ف ي� الممارسة العملية،
ويمكن لها أن تساعد عىل التغلب عىل تحديات هذه ت
الف�ة االستثنائية.

سبل مواجهة
العنف
التواجد معاً ف ي� مكان ضيق وغياب فرص الخلوة
واالنزواء وافتقاد الحميمية قد تؤدي كلها إىل
العدائية والعنف.

ال تجنحوا أو تستسلموا
لممارسة العنف.

واجهوا أي تصعيد ف ي� الموقف بكل وعي وفاعلية.
المكانيات المتاحة لكم
هنا تجدون عرضاً لبعض إ
لفعل ذلك.

عندما يقع عنف :ارفعوا
أصواتكم وتكلموا.

!
اطلبوا المساعدة إذا
تعرضتم للعنف.

فظهور التوتر والمشاعر السلبية والعدائية ف ي�
أ
الوقات االستثنائية أمر عادي ،وال ينبغي أن يقود
إىل العنف.

البالغ� آ
ين
إذا الحظتم أن أحد
الخرين ف ي� البيت
أ
أ
مارس العنف ــ وبالذات ضد الطفال أو الحداث
ــ بادروا للحديث معه.

ال بد من طلب المساعدة يك ال تشعروا بأنكم وحدكم
ف� هذه المعاناة .فأنتم ف� الواقع لستم وحدكم ت
ح�
ي
ي
ن
ز
ولو تولد لكم ذلك االنطباع بفعل الحجر الم� يل .

ال يكمن الخطر ف ي� أن يكون لدى أحدكم مشاعر
عدوانية تجاه شخص آخر ،وإنما كل الخطر
إذا سمحتم لهذه المشاعر بأن تتحول إىل عنف
تجاهه.

لربما كنتم ف ي� مثل هذا الموقف الوحيدين
القادرين عىل ي ن
تأم� حماية الطفل.

اطلبوا المساعدة ،إما من خالل أ
الصدقاء أو
الهيئات االستشارية أو بع� االتصال بأحد أرقام
الهاتف لمراكز مكافحة العنف أو مراكز حماية
أ
الطفال ،وإذا مورس العنف الشديد يمكنكم
مبا�ة لجهاز ش
التوجه ش
ال�طة أو هيئات مساعدة
أ
أ
الطفال والحداث.

تعرفوا عىل مظاهر العنف
ّ
ت
وسموه باسمه ،ح� لو كان
ّ
من قبلكم.
للعنف أشكال مختلفة ومن بينها ض
ال�ب والرصاخ
ف ي� وجه شخص آخر أو التقليل من شأنه أو تجاهله
ت
لف�ة طويلة.
ين
كونوا
صادق� مع أنفسكم ،إن شعرتم بأن
الوضع يفوق قدرة احتمالكم وأنكم قد تنجرفون
نحو ممارسة العنف ،عندها تعاملوا مع الموقف
قبل فوات أ
الوان.

يمكنكم طلب المساعدة للقيام بذلك عىل وجه
صحيح ،إما بع� االستشارات الهاتفية لمراكز
مكافحة العنف أو حماية أ
الطفال أو بع� الخدمات
االستشارية المخصصة للرجال أو بع� االتصال
بالرقم ضد الحزن.

أجروا اتصاال ً هاتفياً
إلراحة أنفسكم وتهدئتها.
قوموا باالتصال بصديقة أو صديق ،ت
ح� ولو من
قبيل التحدث إىل شخص آخر فحسب.
كلما كان ذلك متاحاً توجهوا إىل غرفة أخرى وخذوا
هناك نفساً عميقاً .وإذا لم يكن ذلك كافياً لتهدئة
روعكم اتصلوا بأحد أرقام المساعدة ف� أ
الزمات،
ي
مثل رقم الخدمة الروحانية  0800 / 111 0 111أو
أ
هال ــ الرقم ضد الحزن ــ
خدمات االستشارة لل ي
.0800 / 111 0 550

ش
�ء :أطلبوا
وقبل كل ف ي
المساعدة ي� الوقت المناسب.
وت�كوا أ
كث�اً ت
المور تتصاعد :كل
ال تنتظروا ي
ت
ال� ذكرناها آنفاً حول مواجهة الملل
النصائح ي
والمخاوف والهموم وكذلك النصائح لتجنب
نز
ال�اعات ،كلها تعينكم عىل التعامل مع المشاعر
ت
وال� تظهر ف ي� ظروف ضيق
يغ� المرغوب فيها ي
المكان .ويمكن لهذه النصائح أن تساعدكم عىل
تجنب تطور تلك المشاعر السلبية نحو العنف.

THE NOVEL CORONAVIRUS

RIGHTS AND REGULATIONS

SARS-CoV-2

Legal provisions

Coronaviruses can infect humans and cause various
diseases: from common colds to severe infections,
such as MERS or SARS.

Section 30 of the Infection Protection Act (IfSG)
forms the basis for prescribing quarantine.

SARS-CoV-2 is transmitted from human to human.
In some cases people have even been infected by
others who have had non-specific symptoms.
Experts think that the virus is mainly transmitted by
droplets and aerosols when coughing, sneezing or
talking.

Key terms
Suspected of being infected: A person who is thought
to be infected with pathogens, without being sick,
suspected of being sick or a carrier.

Anyone employed who experiences a loss of
earnings due to prescribed quarantine may
have a right to financial compensation. The
prescribing authority is the point of contact
for this.
Please note: Violation of a prescribed quarantine
could result in a fine or imprisonment!
Non-German citizens should inform their embassy
about their prescribed quarantine.

LEAFLET FOR AFFECTED CONTACTS
OF CONFIRMED COVID-19 CASES

Stamp/Contact

Coronavirus infection
and home quarantine

Carrier: A person who carries and sheds pathogens
and can therefore be a source of infection for others,
without being sick or suspected of being sick.
SARS-CoV and MERS-CoV have led to major
outbreaks in the past.
COVID-19 is the name of the disease caused by the
virus SARS-CoV-2.
Quarantine protects you and everyone else from
becoming infected by the novel coronavirus. It is the
temporary isolation of someone suspected of being
infected or who may be carrying or shedding the
virus. Quarantine helps to prevent the spread of the
disease.

Further information

www.rki.de/covid-19

www.infektionsschutz.de
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QUARANTINE

CARE

WELLBEING

Stay at home

Seeking support

Children in quarantine

Quarantine is important. It protects you and everyone else from infection by the novel coronavirus
and helps to prevent the spread of the disease.
The measure was prescribed by the responsible
authority – generally your local public health
authority (‘Gesundheitsamt’). They prescribed
how long you need to stay in quarantine.
However, the measure does not end automatically,
but instead only once it has been lifted by the
responsible authority.

Medical Care:

When children are required to quarantine, it
may not always be possible to comply with
all hygiene rules. Children and toddlers in
particular need the care and attention of
their parents/family caregivers during this time.

You have been identified as someone suspected of
being infected, though you are not sick or suspected
of being sick.
Quarantine measures are in place for COVID-19,
because it can be very serious like other diseases
caused by coronaviruses, such as SARS1 and MERS2.
However, COVID-19 spreads faster and more easily
in the population.
It is very important that you strictly adhere to
quarantine and hygiene rules – even if you do
not have any symptoms yourself. You will be
protecting yourself and others by doing so.
Protective measures: You can protect yourself
and others from infection with the novel coronavirus by following guidance on coughing and
sneezing, practising
Distance
good hand hygiene
> 1.5 m
and social distancing.

1
2

Severe Acute Respiratory Syndrome
Middle East Respiratory Syndrome

▶ Contact your primary care physician or
specialist doctor if you urgently need
medication or medical treatment for
another or existing medical condition.
▶ Explain what you need and that you are
in quarantine.

▶ Try to observe the hygiene rules as much as
possible and find individual solutions for your
situation.

▶ If you have any medical problems that could affect
your compliance with quarantine, then you should
notify your local public health authority.

▶ Your local public health authority can answer
further questions if required.

Immediately contact your local public health
authority if you feel ill or have the following
symptoms: cough, sneezing, infectionrelated shortness of breath, fever.
www.rki.de/mein-gesundheitsamt
Call the emergency telephone number (112)
if you experience life-threatening acute diseases,
poisoning or severe injuries.
Please note the general recommendations when
calling an emergency number and explain that
you are in quarantine.
Food supply:
▶ Ask family members, friends or neighbours to help you. They can leave food
at your front door.
▶ You can also receive support from the fire service,
the Technisches Hilfswerk (THW) civil protection
organisation in Germany or voluntary organisations
in your community.

Mental health and wellbeing
Quarantine can be stressful and it might be harder
than usual to maintain good mental health, wellbeing
and social relationships. It can include experiencing
fears and worries about becoming infected, feelings of
exclusion, loneliness, anxiety and sleep disturbances.
▶ Even if you are not allowed to have direct contact
with people, try to stay in touch with friends and
family by phone, internet or other mode of
communication.
▶ Consider if there is anything else that might also
help you in stressful situations.
▶ Take advantage of existing phone help organisations, such as Crisis Aid or the Samaritans or
similar organisations.
▶ Even when you are in home quarantine, look
into options for doing sport, such as with
an exercise bike or simple exercises
without equipment. That way you will
stay fit and it may help to reduce
negative stress.
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للمرضى وأقاربهم

العزل المنزلي في حالة التأكد من
اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

العزل المنزلي
لقد تم تشخيص إصابتك بفيروس كورونا (كوفيد )19-مع ظهور أع راض خفيفة في
الوقت الحالي .لذلك ،فقد تم ترتيب العزل من زلي لك .ويهدف هذا اإلج راء إلى الحد من
انتشاء فيروس كورونا الجديد.
ينتقل الفيروس بسهولة ،ويُمكن أن تتفاقم أع راض فيروس كورونا (كوفيد )19-بدرجة
كبيرة ج دًا.
إذا تدهورت حالتك يُرجى إبالغ طبيب األسرة الخاص بك على الفور.
ينبغي أن يتمتع أقاربك الذين يعيشون معك البيت والموجودون بالقرب منك خالل
العزل بالصحة الجيدة ،وأال يكونوا يعانون من أم راض سابقة.
ينبغي -إن أمكن -أال يقيم معك في المنزل نفسه األشخاص المعرضون
للخطر بشكل كبير:
– األشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة،
– أو األشخاص الذين يعانون من أم راض مزمنة
– أو كبار السن

مخالطة األقارب الموجودين في منزلك
بأقل قدر ممكن

◀ يجب أن تقتصر مخالطة أف راد األسرة قدر اإلمكان على األشخاص
الذين تحتاج مساعدتهم فقط.
◀ عند االختالط ،يتعين عليك المحافظة على مسافة مسافة متر
ونصف المتر بينك وبين أقاربك ،وارتداء كمامة الفم واألنف.
◀ يتعين أال يُقيم كافة األشخاص في الغرفة نفسها التي تُ قيم بها ،أو يُف َّ
ض ل أن
يُقيموا في مكان آخر.

مخالطة األشخاص خارج منزلك
◀ يجب إيقاف المخالطة الشخصية ،على سبيل المثال مع ساعي
البريد وخدمات التوصيل والجي ران واألصدقاء والمعارف.
◀ ضع طلبات التوصيل أمام مدخل المنزل/أو الشقة.
◀ إذا كانت المخالطة أم رًا ال مفر منه ،فارت ِد كمامة الفم واألنف وحافظ
على أكبر مسافة ممكنة مع هؤالء األشخاص.

اإلقامة في الشقة
◀ يجب عليك االنفصال عن اآلخرين في غرفة منفردة قدر اإلمكان.
◀ احرص على التهوية الدورية لجميع الغرف.
◀ ال تستخدم المطبخ وال الممر وال الحمام وال الغرف المشتركة األخرى إال عند
الضرورة القصوى.
◀ تناول أنت وأقاربك وجباتكم في أماكن وأوقات منفصلة عن بعضكم قدر اإلمكان.

النظافة الشخصية
قواعد السعال والعطس
◀ حافظ على أكبر مسافة ممكنة بينك وبين األشخاص اآلخرين
(مسافة متر ونصف المتر).

االبتعاد
>  ١.٥م

◀ أشح بوجهك عند السعال والعطس.
◀ لحماية اآلخرين ،اسعل واعطس في ثنية ذراعك أو في منديل
يُستخدم لمرة واحدة ،وتخلص منه على الفور في سلة مهمالت ذات
غطاء.

مراعاة قواعد نظافة األيدي
◀ تجنب المصافحة.
◀ اغسل يديك جي دًا بالماء والصابون بانتظام ،خاصة بعد تنظيف
األنف أو العطس أو السعال .وبذلك يُمكن التخلص تقري بًا من
مسببات األم راض بالكامل.
◀ اغسل يدك على األقل لمدة  20إلى  30ثانية بالماء والصابون
–
–
–
–
–
–

قبل أي مخالطة لشخص آخر وبعدها
قبل إعداد الطعام
قبل األكل
بعد استخدام الحمام
كلما كانت اليدين متسخة بشكل واضح
بعد كل تواصل مع شخص مريض أو مع كل ما يحيط به بشكل مباشر.

◀ يُمكن استخدام ُم ع قَّ م اليدين الكحولي المالئم للجلد ،للتخلص من األوساخ غير
الظاهرة .انتبه إلى المسميات التالية:
– ” „begrenzt viruzidأو
– ” „begrenzt viruzid PLUSأو
– ”„viruzid
يُ رجى مراعاة تعليمات السالمة.

رادصإ 2/1  12.05.2020:

للمرضى وأقاربهم

تعليمات العزل المنزلي في حالة التأكد من اإلصابة بفيروس كورونا (كوفيد)19-

◀ استخدام المناشف التي تستعمل لمرة واحدة أو استبدل المناشف بمجرد أن تصبح
رطبة.
◀ يستخدم األصحاء مناشف مختلفة عن تلك التي يستعملها المرضى.
◀ ُرجى م راعاة عدم استخدام أي شخص في المنزل سوى منشفته الشخصية.

التنظيف
التنظيف والتطهير
◀ ن ِّ
األس رَّة والهواتف
ظ ف دائ ًم ا األسطح التي تُ لمس (الطاوالت الجانبية وإطارات ِ
الذكية واألجهزة اللوحية وغير ذلك) مرة واحدة يوم يًا على األقل.
◀ ن ِّ
ظ ف أسطح الحمام والمرحاض أكثر من مرة يوم يًا.
◀ استخدام عامل التنظيف المن زلي  ،وإذا لزم األمر  ،استخدم معقم االسطح
للتنظيف .التالية األلمانية مع هذا األخير  ،انتبه إلى المسميات
– ” „begrenzt viruzidأو
– ” „begrenzt viruzid PLUSأو
– ”„viruzid
يُ رجى مراعاة تعليمات السالمة.

الغسيل
◀ غسل مالبس الشخص المريض عند درجة ح رارة  60درجة مئوية
على األقل!
◀ اجمع غسيل الشخص المريض في سلة غسيل منفصلة.
◀ عدم نفض الغسيل .تجنب االتصال المباشر للجلد والمالبس بالمواد الملوثة.

الشكاوى الصحية
في حالة ازدياد األوجاع
ينبغي أن يتناقش معك أطباء الرعاية الخارجيين ومكتب الصحة
المختص في وقت مبكر حول من يُمكنك التواصل معه في حالة الطوارئ
– كزيادة األوجاع – حتى في غير ساعات العمل المعتادة.

أفراد األسرة وأعراض المرض
كل أف راد األسرة يُعتبرون جهات مخالطة من الفئة األولى ،ويخضعون للحجر
المن زلي .يتعين عليك حتى  14يو ًم ا بعد آخر مخالطة مع الشخص المعزول المريض
بفيروس كورونا (كوفيد )19-أو بعد خروجه من العزل1
◀ إبالغ مكتب الصحة المختص يوم يًا بحالتك الصحية
◀ م راقبة أع راض المرض عليك
◀ تسجيل أع راض المرض بدقة
(طالع)www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
في حالة ظهور آالم ،يُمكن أن تُ شير إلى اإلصابة بعدوى ( SARS-CoV-2فيروس
السارس التاجي )2-مثل (الحمى ،السعال وغيرهما) ،فإنها تعتبر عالمات عل ى
االشتباه في المرض .في هذه الحالة يتعين على الفور إج راء المزيد من االستيضاح
التشخيصي.

معلومات أخرى
( Robert Koch-Institutمعهد روبرت كوخ)

www.rki.de/covid-19

◀ استخدم منظف غسيل اعتياديًا وانتبه إلى التجفيف الكامل.

 BZgAالمركز االتحادي للتوعية الصحية
التخلص من النفايات
◀ كيس القمامة المعبأ به النفايات الناتجة عن شخص مريض
كالمناديل الورقية وغيرها ،يُحفظ في حاوية قابلة للغلق في غرفة
المريض.
◀ تخلص من كيس القمامة المربوط في حاوية بقايا النفايات.

www.infektionsschutz.de

تجري الترجمة من خالل المركز االتحادي للتوعية الصحية (.)BZgA
الناشرRobert Koch-Institut, 2020, Berlin:
هيئة التحريرInformationsstelle des Bundes für Biologische Gefahren:
und Spezielle Pathogene (IBBS), Fachgebiet 14
Angewandte Infektions- und Krankenhaushygiene
الرسوم www.goebel-groener.de:
صورة الغالف :جيانا ساندرز – stock.adobe.com
الطباعة RKI-Hausdruckereit:

(Robert Koch-Institutمعهد روبرت كوخ) هو معهد اتحادي في مجال عمل
وزارة الصحة االتحادية

 1حسبما يحدث أوالً .طالع www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen
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