
رعاية كبار السن -
ما تحتاج إلى معرفته عن 

فيروس كوفيد-19

للمزيد من المعلومات حول كورونا 2019 (كوفيد-19) يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000

إن كبار السن، الذين يبلغون من العمر 65 عاًما وما فوق، أكثر عرضة ل�صابة بفيروس 
كورونا وقد يزدادون مرًضأ. في الوقت الحالي ال توجد لقاحات أو عالجات محددة لمرض 

فيروس كورونا (كوفيد-19)، لذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على سالمة أحبائك من العدوى 
إبقائهم بعيًدا عن أي خطر ا�صابة بالفيروس.

هذا الدليل مخصص للعائالت ومقدمي الرعاية لكبار السن لمساعدتهم على 
الحد من مخاطر إصابة أحبائهم بالمرض وكذلك لمساعدة مقدمي الرعاية.



ما هو دورك كأحد أفراد ا�سرة أو مقدم الرعاية؟
سيقاوم بعض كبار السن التغييرات التي ستطرأ على نظام حياتهم والتكيف مع نمط الحياة 
الذي فرضه  فيروس كورونا (كوفيد-19). تذكر أن هذه أوقات صعبة واستثنائية، فالعيش في 

حالة من عدم اليقين، فضًلا عن العزل المنزلي والعزلة عن ا³صدقاء والعائلة، قد يكون عامل 
ضغط وإرهاق. 

أفضل طريقة للوقاية من انتقال المرض وإبطاء انتشاره هي أن تكون على دراية  بفيروس 
كوفيد-19، وأعراضه وسبل انتشاره.

 احِم نفسك وا«خرين من العدوى عن طريق تشجيع الغسل المتكرر لليدين ومراقبة ا³شخاص 
الذين هم على اتصال مع أفراد عائلتك وخاصة المسنين منهم.

يمكنك الحفاظ على سالمة كبار السن الذين في رعايتك من خالل وضع تدابير عملية للوقاية 
من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك:

غسل اليدين
•  تشجيعهم على التنظيف المتكرر لليدين بالماء والصابون أو بفرك اليدين بمطهر

   كحولي، خاصة في المواقف التالية:
•  بعد مالمسة أو التواجد مع شخص مريض أو مالمسة ا³سطح التي يكون قد لمسها 

•  قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام
•  قبل وبعد ا³كل

•  بعد استخدام الحمام 
•  إذا كان هناك شخص في المنزل مصاب بكوفيد-19

•  قم بتحديد ا³سطح التي يلمسها الشخص المصاب بكوفيد-19 وتنظيفها وتطهيرها
   يومًيا

•  ارتِد قناًعا طبًيا عندما تكون في نفس الغرفة مع الشخص المصاب بكوفيد-19. 
   ال تلمس القناع أو وجهك أثناء ارتداء القناع وقم برميه بعد ذلك

•  استخدم أكواب وأطباق وأواني ومناشف و أغطية أسّرة خاصة بالشخص المصاب
   بكوفيد-19واغسلهم بالماء والصابون.

ممارسة ا¦بعاد الجسدي
قد يكون من الصعب تقييد الزيارات العائلية، خاصة في المناسبات الخاصة وقد يصر ا³قارب 

المسنون على رؤية ا³حفاد أو تنظيم التجمعات العائلية. لكن، من أجل سالمتهم، يرجى 
ا�صرار على التزام الجميع وبشكل صارم ببروتوكوالت ومعايير السالمة عند القدوم إلى 

المنزل.



كيف يمكنك التواصل مع قريبك المسن مع الحفاظ 
على مسافة جسدية آمنة؟

إن ا�نترنت أداة رائعة لتعلم مهارات جديدة وللترفيه 
والبقاء على اتصال مع ا«خرين. إذا لم يكن كبار السن 

المتواجدين معك متصلين با�نترنت، يمكنك 
مساعدتهم على تعلم كيفية استخدام التكنولوجيا 

الجديدة للتحدث مع العائلة وا³صدقاء.
إذا كان أحباؤك غير ملمين بالتكنولوجيا، فتواصل 

معهم بالهاتف عدة مرات يومًيأ للتأكد من أحوالهم 
وصحتهم واجعل ذلك جزًءا من روتينك اليومي. التباعد 

االجتماعي ال يعني العزلة االجتماعية، يحتاج الناس إلى 
إيجاد طرق ذكية للتواصل مع بعضهم البعض والبقاء آمنين.

في ا³سر كبيرة العدد حيث اعتاد ا³طفال على التفاعل مع أجدادهم – يمكن ابتكار "ساعة تفاعل 
اجتماعي" حيث يجلس ا³طفال على بعد مترين على ا³قل ويستمعون إلى قصة أو يتحدثون مع 

أجدادهم. ولكن يجب التأكد من عدم المعانقة أو التقبيل ليكونوا بأمان.
في الوقت الذي يشهد العالم حالة من الذعر، نحتاج إلى أن نتذكر أن ا³مل قد يكون أداة لمساعدة 

الجميع على التكيف مع طريقة عيش جديدة. وعلى الرغم أنه من ا³فضل االبتعاد عن كبار السن 
خالل هذه المرحلة من الوباء، إال أنه يجب إبقاؤهم على اطالع با³خبار اليومية. وأثناء المكالمات 
الهاتفية أو محادثات الفيديو، تكلموا معهم حول ا³حداث اليومية العادية با�ضافة إلى خطط  

للمستقبل لمنحهم شيًئا يتطلعون إليه.

 

ما الذي تحتاج لمعرفته حول "التباعد الجسدي" وكيف يمكنك تطبيقه في المنزل 
للحفاظ على سالمة أحبائك؟

التباعد الجسدي يعني الحد من االتصال مع ا«خرين لمنع الفيروس من 
استخدامك كحامل لالنتشار بصورة أكبر.

أما بالنسبة لÏشخاص ا³كثر عرضة ل�صابة بالعدوى، فيجب أن نبذل قصارى 
جهدنا للحد من خطر تعرضهمل�صابة بالفيروس. ا³شياء البسيطة مثل 
غسل اليدين المتكرر وتجنب ا³ماكن المزدحمة، والحد من المدة الزمنية 
في ا³ماكن العامة ومحاولة إبقاء مسافة بيننا وبين ا«خرين والبقاء في 
المنزل إذا كنا مرضى ، يمكن أن تحدث فرًقا كبيًرا في الحد من 
خطر ا�صابة بالعدوى وإصابة ا«خرين - بما في ذلك كبار السن 

المتواجدين معنا.
إذا كان هناك أطفال يعيشون في المنزل مع أحد ا³قارب 

المسنين، يرجى التأكد من عدم ذهابهم إلى الغرف حيث يقضي 
الشخص ا³كبر سًنا معظم وقته (مثل غرفة النوم أو غرفة 

الجلوس الخاصة). ال يجب السماح بأي اتصال جسدي مع أجدادهم، 
³ن العناق والقبالت يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى.



   الحد من ا�مور غير الضرورية: شجع كبار السن على إلغاء أي مواعيد أونزهات غير 
   ضرورية، بينما إذا كان ا³مر ضرورًيا، اتصل بمقدم الرعاية الصحية على الخط

   الساخن الخاص بكوفيد-19 (61000) واطلب المشورة.

   نظًرا �همية المحافظة على التباعد االجتماعي، يمكنك اقتراح التحدث عبر المكالمات

   الهاتفية ومحادثات الفيديو والبريد ا�لكتروني. تحدث عن أمور تهمك وتهمهم.
   تحدث عن ا³شياء العادية اليومية واطمئن على صحتهم وما إذا كانوا يواظبون على

   تناول ا³كل الصحي، وشرب كمية كافية من السوائل، وممارسة الرياضة والراحة حسب الحاجة.

   ُمّد يد المساعدة: إذا كنت تعيش مع أشخاص كبار في السن أو كنت على اتصال
   بهم كفرد من أفراد ا³سرة أو أحد الجيران ، فاسأل كيف يمكنك مساعدتهم - سواء

   كان ذلك عن طريق إعادة تعبئة الوصفة الدوائية، أو إحضار البقالة. احترم استقالليتهم..

   التواصل: ال تكن سلبًيا وحاول التواصل بهدوء وفاعلية. نحتاج جميًعا إلى ا³مل في
   أوقات كهذه ، لذا تذكر أن تنقل هذا ا³مل إلى كبار السن في عائلتك أو محيطك.

   فنحن في أوقات عصيبة، ا«ن أكثر من أي وقت مضى، لذا يجب التحلي بالصبر وا³مل.

ما هي النصائح العامة التي يجب أن تقدمها لقريبك 
المسن أو متلقي الرعاية؟

كل شخص كل شخص مسن يمارس حياته بشكل مختلف عن ا«خر، ففي الوقت الذي يلزم البعض 
منازلهم بسبب حالتهم الصحية، قد يكون البعض ا«خر نشيًطا ومعتاًدا لقيادة حياة مستقلة وحيوية.

ال تقم بـما يلي:

التواجد في ا�ماكن المزدحمة - دع شخًصا آخر يقوم بالتسّوق من أجل الطعام أو 
شراء ا³دوية من الصيدلية إذا لزم ا³مر.

حضور أي تجمعات أو لقاءات اجتماعية - أعياد الميالد وحفالت الزفاف وأي مناسبات 
خاصة أخرى خارج المنزل وكذلك داخل المنزل! يمكن االحتفال بها في وقت آخر، حفاًظأ 

على صحتك.

االحتكاك مباشرة مع أي شخص مريض – حتى لو كان لديهم نزلة برد بسيطة، فقد 
يكونوا أيًضا حاملين لفيروس كورونا.

نصائح لمساعدتك على التخفيف من أثر التباعد االجتماعي 



تناول وجبات صحية منتظمة، مع الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، 
للمساعدة في تعزيز نظام المناعة الطبيعية في الجسم.

تناول الكثير من السوائل، ويفضل الماء.

تناول ا�دوية على النحو الموصوف - تحقق من أنهم تناولوا أدويتهم اليومية 
وعدد الجرعات المتبقية لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة لوصفة طبية أخرى. 

الحفاظ على لياقتك البدنية قدر المستطاع، في حدود منزلك ووفًقا لحالتك الصحية. 
تساعد التمارين اليومية بمختلف أشكالها على تحسين الدورة الدموية ووظائف الرئة.

الحفاظ على نشاط عقلك، من خالل القراءة، باستخدام ا�نترنت لتعلم مهارة جديدة أو 
ممارسة ا³لعاب أو االتصال با³صدقاء والعائلة عبر الهاتف أو وسائل التواصل االجتماعي.

يمكن أن يؤدي الشعور بالوحدة والملل لدى كبار السن إلى االكتئاب والتدهور ا�دراكي المبكر، لذا 
ساعد أحبائك ا³كبر سًنا على البقاء نشطين اجتماعًيا وبدنًيا، ولكن مع الحفاظ على مسافة آمنة 

من ا«خرين.

ماذا يجب أن تفعل إذا كنت تشك في وجود عدوى 
محتملة لدى شخص كبير في السن تقوم على رعايته؟

تشمل ا³عراض الشائعة لفيروس (كوفيد-19) الحمى، السعال، ضيق التنفس أو صعوبة في 
التنفس. مع اشتداد حدة الفيروس، يمكن أن تتسبب العدوى بالتهاب رئوي ومتالزمة الجهاز التنفسي 

الحادة وفشل كلوي وحتى الموت.

إذا كان قريبك المسن يعاني من أي من هذه ا³عراض، يرجى االتصال بالخط الساخن الخاص بفيروس 
كوفيد-19 على الرقم(16000) لمزيد من المساعدة.

قد يكون كبار السن أقل عرضة ل�صابة بالحمى من ا³شخاص ا³صغر سًنا عندما يكونوا مصابين 
بعدوى، لذلك إذا كانت لديهم أعراض أخرى للعدوى أو يشعرون بالمرض والتعب، فمن ا³فضل 

إخضاعهم للفحص. 

ماذا يجب أن تفعل إذا شككت في إصابتك بنوع من 
العدوى؟

إذا ظهرت عليك أو على أي شخص آخر في عائلتك أو منزلك، كان على اتصال مع قريبك المسن، أي 
عالمات على وجود أعراض تشبه أعراض ا�نفلونزا، فيجب عليك االتصال بالخط الساخن الخاص 

بفيروس (كوفيد-19) للحصول على المشورة الالزمة، وفيما يلي بعض الخطوات الهامة التي يجب 
اتخاذها: 

تأكد من االبتعاد عن أحبائك وحافظ على نظافة يديك وغسلها دائمÕ بالماء والصابون حتى تتأكد من 
أنك ال تحمل الفيروس ويمكنك نقله إلى ا«خرين.

يمكنك القيام بما يلي:



ماذا عن ا�أدوية التي يجب تناولها بانتظام وكيف 
يمكنني الحصول على الوصفات الطبية المتكررة؟

بالنسبة ³ي شخص يتعين عليه تناول الدواء بانتظام، أن يواصل تناوله، و. يمكن لÏقارب أو مقدمي 
الرعاية أن يقوموا بتذكير كبار السن الذين يعانون من حاالت مزمنة بتناول أدويتهم. 

إذا كان المسن بحاجة إلى مساعدة في تناول ا³دوية، فتأكد من أن من يقوم بإعطائه الدواء قد غسل 
يديه جيًدا قبل وبعد إتمام المهمة.

تأكد من أن قريبك المسن لديه جرعات دوائية كافية حتى ال تنفذ لديه. ويفضل إذا كانت الجرعات 
المتبقية قليلة، ترتيب وصفة طبية جديدة عن طريق االتصال بالخط الساخن الخاص بفيروس 

(كوفيد-19) (16000). ويرجى اتخاذ التداير الالزمة �حضار الوصفة الطبية وا³دوية ومنع  قريبك 
المسن من القيام بهذه المهمة لتجنب خطر ا�صابة بالعدوى.

إذا اتصلت بالخط الساخن الخاص بفيروس كوفيد-19 على الرقم 16000، يمكنك التحقق مما إذا 
كان الشخص الذي تهتم به مؤهًال لخدمة توصيل ا³دوية إلى المنزل.

تذكر أنه من المهم أيًضا لمقدمي الرعاية ا�ولية االعتناء بصحتهم!

تقديم الرعاية قد يكون أكثر إرهاًقا في هذا الوقت، خاصًة إذا كان مقدم الرعاية يتعامل مع 
شخص قد يعاني من ضعف إدراكي بسبب الخرف وقد ال يفهم القيود المفروضة عليه، 

حتى لو كان ذلك لمصلحته الخاصة.

لذلك من المهم أن يقوم مقدمو الرعاية بمراقبة سالمتهم وعافيتهم البدنية والنفسية. 
حاول تحديد الخيارات التي قد تخفف من عبء الرعاية أو توفر بعض الراحة.

لست وحدك - ال تخف من طلب المساعدة.
اتصل بالخط الساخن الخاص بفيروس كوفيد-19 على الرقم 16000 واطلب 

التحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية من أجل الحصول على الدعم على 
مستوى الصحة والعافية النفسية.



في حال وجود أي شكوك – بمن يمكنك االتصال؟ 
أطلقت وزارة الصحة العامة في قطر موقًعا إلكترونًيا مخصًصا (www.moph.gov.qa) لتزويد 

السكان بأحدث المعلومات عن الوضع الحالي با�ضافة إلى معلومات حول كيفية حماية أنفسهم 
وا«خرين من فيروس كوفيد-91. هنالك أيًضا خط ساخن على الرقم (16000) متوفر على مدار الساعة 

يومًيا للرد على االستفسارات المتعلقة بفيروس كوفيد-19.

بينما تعتبر المشاركة والتقاسم في كثير من الحاالت شكًال من أشكال االهتمام ولكن 
ليس إذا كان الشخص مصاب بفيروس كوفيد-19. ال تعرض نفسك أو أحبائك للخطر.

للمزيد من المعلومات حول كورونا 2019 (كوفيد-19)
يرجى زيارة موقع وزارة الصحة العامة على www.moph.gov.qa أو االتصال بالرقم 16000


