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إلغاء الحظر الكلي على الزيارات في منشآت الرعاية الصحية
والمساعدة على اإلندماج بمناسبة عيد األم
وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية تصرح في بيان لها:
من المقرر أن تقوم وزارة العمل والصحة والشؤون االجتماعية بإلغاء الحظر الكلي
على الزيارات القائم حاليًا في منشآت الرعاية الصحية والمساعدة على اإلندماج ،وذلك
بمناسبة احتفاليات عيد األم ( 10مايو  .)2020يتيح هذا القرار اإلمكانية أمام المواطنين
لتبادل الزيارات مرة أخرى مع األقارب واألصدقاء .ويشترط لذلك االلتزام ببعض
إجراءات الحماية الهامةً ،
مثًل من خًلل فصل مساحات الزيارات وارتداء مًلبس
الحماية المناسبة وفحص الزوار .وفي هذا اإلطار فمن المنتظر أن يتمكن المعاقون
أيضًا من ممارسة أنشطتهم في الورش ومواقع التدريب الخاصة بهم .ومن واقع هذا
القرار فإن وزارة الصحة تتبنى التوصيات األساسية الصادرة عن مجلس الخبراء التابع
إلشراف أ.د .ماركوس تسيمرمان (كلية العلوم الصحية في بوخوم) ،الذي تم إنشاؤه
صا للوقوف على هذا الموضوع.
خصي ً
وفي هذا السياق صرح وزير الصحة المحلي كارل-يوزيف الومان معقبًا بقوله "من بين
اإلجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا كان فرض الحظر الكلي على الزيارات في
منشآت الرعاية الصحية والمساعدة على اإلندماج ،هو اإلجراء األكثر إيًل ًما.
فاألشخاص المقيمون هناك كانوا يعانون بشدة من حظر التًلمس المفروض .وكنت
أؤكد دائ ًما على أنه :إذا ما تغيرت المعطيات وأصبح الموقف يسمح بالعدول عن ذلك،
سيكون من الًلزم علينا إلغاء الحظر المفروض بأسرع ما يمكن".
وأردف الومان ً
قائًل "ومن أجل ذلك فإننا نرى أنه من الهام بمكان أن نفتح الباب مرة
أخرى أمام تبادل الزيارات بين المواطنين ،شريطة أن يتزامن ذلك مع االلتزام بتطبيق
إجراءات الحماية الفعالة .وفي هذا المقام تجدر اإلشارة إلى حقيقة واضحة ،أال وهي:
كبيرا على األشخاص
خطرا
فيروس كورونا ليس هو المصدر الوحيد الذي يمثل
ً
ً
المعرضين لإلصابة .أيضًا العزل االجتماعي يمكن أن يتسبب في معاناة المعزولين من
ضغوط نفسية فائقة باإلضافة إلى أضرار بدنية أخرى .ولذلك يجب علينا تحقيق معادلة
التوازن الصحيح التي تجمع بين تطبيق الحماية الفعالة من العدوى من ناحية وبين
المشاركة االجتماعية من ناحية أخرى".
وقد أوضح مجلس الخبراء تحت إشراف أ.د .تسيمرمان في تقريره (يمكن استدعاؤه
أسفل الرابط  )www.mags.nrw/coronavirusأن تبادل الزيارات بين المواطنين
يمكن ،بل يجب إتاحتها مرة أخرى في إطار مراعاة توصيات معهد روبرت كوخ مع
االلتزام بقواعد الحماية من العدوى .وقال أ.د .تسيمرمان متحدثًا لمجموعة الخبراء "هذا
اإلجراء لن يقتصر مردوده على حماية متطلبات وحقوق األشخاص المعزولين اجتماعيًا
والمتضررين والمصابين بشكل خاص جراء ذلك ،بل سيمتد أثر الحماية ليشمل العاملين
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الفاعلين في هذه المنشآت واألشخاص الذين يعيشون هناك".
وعلى وجه التحديد فإن القواعد الجديدة الخاصة بمنشآت الرعاية الصحية ذات العيادات
الداخلية تنص على إمكانية تبادل الزيارات في مساحات منفصلة أو في أماكن خارجية.
وفي حال تطبيق إجراءات الحماية المناسبة ،وال سيما ارتداء مًلبس الحماية ،فيمكن
القيام بالزيارات داخل المنشأة المعنية أيضًاً ،
مثًل في مساحات منفصلة أو في غرف
األشخاص المًلزمين للفراش .ويمكن أن يقوم بالزيارة شخصان بحد أقصى في الغرف
المجهزة المنفصلة .أما في غرفة األشخاص المًلزمين للفراش فيمكن أن يقوم بالزيارة
شخص واحد .وتم تحديد مدة الزيارة لكل شخص في غرفته على أن تكون ساعتين بحد
أقصى للزيارة الواحدة في اليوم الواحد.
في مؤسسات المساعدة على اإلندماج يعيش في الغالب أشخاص أصغر سنًا وأقل
عرضة للمخاطر ،وقد تم إرشادهم بشكل خاص إلى أهمية التواصل مع أقاربهم وذويهم.
ولذلك فإن هذه المنشآت سيتوجب عليها إعداد منافذ تواصل تتجاوز تلك المتاحة في
منشآت الرعاية الصحية.
يتعين تسجيل كل الزوار ويجب أن يخضعوا لفحص قصير .وفي إطار هذا الفحص
سيتوجب عليهم الرد على مجموعة أسئلة ،من بينها أسئلة عن حالتهم الصحية وعن
احتمالية تعرضهم لفيروس كوفيد  19خًلل آخر  14يو ًما .والغرض من تجميع هذه
الردود هو تقليل خطر زيارة أشخاص مصابين بالعدوى ومسؤولي اتصال وأشخاص
تبدو عليهم أعراض البرد إلى أدنى معدالته .كذلك سيتوجب توضيح إجراءات الحماية
الضرورية للزوار ومرافقتهم إذا لزم األمر.
ومن الواضح أيضًا باإلضافة إلى ذلك :مع كل اإلجراءات المتخذة يجب مراعاة
التوصيات المحدثة الصادرة عن معهد روبرت كوخ .والمنشآت ذات الصلة ،سواء
كانت تقدم خدمات الرعاية الطبية في العيادات الداخلية أو المساعدة على اإلندماج ،سيتم
تنويهها إلى كيفية التطبيق الفعلي لهذه اإلجراءات والتوصيات حتى تتمكن من وضع
التحضيرات والخطط األولية قيد التنفيذ.
اعتبارا من  10مايو  2020أن يتم أيضًا تطبيق إجراءات تيسير في
ومن المقرر
ً
المنشآت النهارية للمساعدة على اإلندماج من أجل األشخاص المقيمين هناك.
وأيضًا الورش الخاصة بالمعاقين يجب عليها إتاحة إمكانية المشاركة في الحياة العملية
لعدد أكبر من األشخاص .ومن البديهي أن إجراءات الحماية االحترازية يجب أيضًا
اتخاذها هناك ،فحماية صحة المشتغلين تأتي في المقام األول .وبذلك تستطيع المنشآت
والمؤسسات أن تبدأ في وضع خطط للفتح ال تتعارض مع توصيات معهد روبرت كوخ
الخاصة بالمؤسسات السكنية ومنشآت الرعاية الصحية ومجموعات األفراد األكثر
تعرضًا للخطر وتكون متسقة مع مواصفات الحماية المهنية الخاصة بفيروس كورونا
المرتبط بالمتًلزمة التنفسية الحادة الشديدة – النوع  )SARS-CoV-2( 2الصادرة عن
وزارة العمل والشؤون االجتماعية األلمانية ومتوافقة مع معطيات المنطقة المعنية
وورشة العمل ذات الصلة وتضع في اعتبارها مصلحة المشتغلين ،محيط العمل على
سبيل المثال.
وفي هذا السياق قال الوزير الومان "أنا سعيد بأننا سنتمكن مرة أخرى من إتاحة جزء
من الحياة الطبيعية للجمهور ،فالمواطنون بحاجة إلى إجراء عًلقات تواصل ومحادثات
آمنة" ،وأردف ً
قائًل "وأنا أيضًا سعيد للغاية بوجود اتفاق على طريقة تعاملنا مع
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المتحدثين من دوائر السياسة الصحية في البرلمان المحلي".
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إن كانت لديك أي استفسارات الحقة بخصوص البيان الصحفي فيرجى التوجه إلى المركز الصحفي لوزارة العمل والصحة
والشؤون االجتماعية ،تليفون.0211 855-3118 :
هذا النص الصحفي متاح أيضًا في اإلنترنت من خالل زيارة موقع الحكومة المحلية على الرابط www.land.nrw

ملحوظة خاصة بحماية البيانات في وسائل اإلعالم االجتماعية

