
الحملة الوطنية للتطّوع:

"من أجل قطر"
ما هي شروط التطّوع في الحملة؟

يجب أن يكون المتقّدم للتطّوع:
· مقيمًا بدولة قطر ويحمل بطاقة شخصية قطرية سارية.	
· يترواح عمره بين 20 و 45 عامًا.	
· الئق طبيًا وخال من أي أمراض مزمنة.	

هل سيحصل المتطّوع على أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية؟
نعم، سيجري تسليم جميع المتطوعين مستلزمات الحماية الشخصية الالزمة.

هل يمكنني التطّوع رغم أنني من العاملين في القطاع الصحي؟
ــن ذوي  ــة م ــك الطلب ــة، وكذل ــي الحمل ــّوع ف ــى التط ــة عل ــة الصحي ــات الرعاي ــي خدم ــن ف ــّجع المتخصصي ــن نش ــم، فنح نع

ــة. ــد الطبي ــة حم ــة ومؤسس ــة العام ــي وزارة الصح ــون ف ــك العامل ــن ذل ــتثنى م ــن يس ــي. لك ــال الطب ــة بالمج المعرف

في أي موقع سأتطّوع ضمن هذه الحملة؟
سيتم توزيع المتطوعين في مختلف المرافق الطبية المنتشرة في أنحاء قطر.

هل هناك مخاطر على سالمة المتطّوع ؟
تأتــي ســالمة المتطوعيــن علــى رأس أولوياتنــا، ولــن ُيطلــب مــن المتطــّوع التعــّرض أليــة مخاطــر شــخصية، وســيعمل جميــع 

المتطوعــون وفــق اســتعدادهم، وخبراتهــم، ومــا ســيتلقونه مــن تدريــب.
وســيجري تنظيــم دورة تدريبيــة للمتطوعيــن مدتهــا ســاعتين، إضافــة إلــى ســاعتين مــن التدريــب المرتبــط بالمهــام المحــددة 

التــي ســتوكل إليهــم، كمــا ســيحصل كل متطــّوع علــى مســتلزمات الوقايــة الشــخصية.

ماذا ستشمل مهام التطّوع ؟
تشــمل المهــام التــي ســيضطلع بهــا المتطوعــون تقديــم الدعــم لألطقــم الطبيــة العاملــة فــي المرافــق الصحيــة، وتعزيــز 

وعــي الجمهــور بمخاطــر وعــوارض الفيــروس، وتقديــم خدمــات لوجســتية، وغيرهــا.

ما هي فترات عمل المتطوعين ؟
بعــد حضــور المتطــّوع دورة تدريبيــة مدتهــا ســاعتين، ثــم المشــاركة فــي تدريــب لســاعتين إضافيتيــن حــول المهــام المحــددة 
التــي ســتوكل إليــه، ســيجري العمــل بنظــام المناوبــة التــي تمتــد لثمانــي ســاعات لمــدة  14 يومــًا، بــدًء مــن نهايــة مــارس الجــاري 

وحتــى نهايــة يونيــو 2020.

هل سيتم تفريغ الموظفين الراغبين بالتطوع من وظائفهم؟
سيتم تزويد الراغبين بالتطوع بخطابات تفرغ على أن يكون ذلك رهن موافقة جهات عملهم.

هل سيجري توفير خدمة النقل للمتطوعين ؟
نعم، ستتوفر خدمة النقل لجميع المتطوعين من نقاط تجّمع محددة وفق أماكن إقاماتهم.

هل سيحصل المتطّوع على مكافأة مالية؟
سيحصل المتطوعون على شهادات تفيد بمشاركتهم في حملة التطّوع دون مقابل مالي.

هل يمكن أن أتطوع رغم أنني أعيش مع أقارب من كبار السن؟
يتقــّدم كل مــن يعيــش مــع أقــارب مــن كبار الســن بطلبــه للتطــّوع وفــق تقديراتــه الخاصة، 

وينبغــي علــى جميــع المتطوعين اتخــاذ االحتياطــات الضروريــة خالل فتــرة التطّوع.

في حال كانت لديكم استفسارات أخرى، يرجى التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني:
volunteers@covid19vol.qa

لتقديم طلبك للتطّوع، تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني: 
www.covid19vol.qa/ar
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