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مطلب مطبوعاتی 340/05/2020 -

رفع ممنوعیت عمومی بازدید از مراکز مراقبتی و مددکاری یکپارچه در روز مادر
وزارت کار ،بهداشت ،و امور اجتماعی بیانیه زیر را صادر کرده است:
وزارت کار ،بهداشت ،و امور اجتماعی ممنوعیت عمومی کنونی برای بازدید از مراکز مراقبتی و
مددکاری یکپارچه را در روز مادر ( 10می  )2020لغو خواهد کرد .این امر به افراد ساکن در این
مراکز این فرصت را میدهد تا خانواده و دوستانشان با آنها مالقات داشته باشند .این امر نیاز به
پیروی از اقدامات مهم ایمنی ،اعم از مناطق جداگانه بازدیدکنندگان ،لباس های محافظ مربوطه و
غربالگری بازدید کنندگان دارد .عالوه بر این ،معلوالن یک بار دیگر می توانند در کارگاههای
حرفهای خود شرکت کنند .به این منظور ،وزارت بهداشت ،از توصیه های مرکزی کمیته کارشناسان
به سرپرستی دکتر مارکوس زیمرمن ( )Hochschule für Gesundheit Bochumرا که
بطور خاص برای این موضوع تأسیس شده است ،پیروی می کند.
کارل-جوزف لومان ،وزیر بهداشت ،توضیح میدهد« :از جمله اقدامات انجام شده برای مهار بیماری
همه گیر کروناویروس ،ممنوعیت عمومی مراجعه به مراکز مراقبتی و یکپارچه ،مطمئنا ً موردی
است که بیشترین آسیب را دیده است .افرادی که در آنجا زندگی می کنند به طور خاص از ممنوعیت
برقراری تماس رنج می برند .من همیشه تأکید کردهام که وقتی شرایط مساعد باشد ،ما باید هرچه
سریعتر این ممنوعیت را برداریم».
لومان ادامه میدهد« :به همین دلیل ،مهم است كه ضمن پیروی از اقدامات ایمنی مؤثر ،اجازه بازدید
را بدهیم .زیرا مسلم است كه کروناویروس تنها خطر اصلی برای افراد مبتال نیست .انزوای
اجتماعی می تواند آسیب های روحی و جسمی قابل توجهی ایجاد كند .به همین دلیل باید تعادل صحیح
بین حفاظت مؤثر در برابر عفونت و مشارکت اجتماعی را پیدا کنیم».
کمیته کارشناسان به سرپرستی دکتر زیمرمن در گزارش خود (که در
 www.mags.nrw/coronavirusموجود است) اظهار داشت که با توجه کردن به توصیههای
موسسه رابرت کوش ( )RKIو پیروی از اقدامات محافظت از عفونت ،مالقاتها می توانند بار دیگر
انجام شوند و این کار باید انجام شود.
دکتر زیمرمن به نمایندگی از گروه متخصصان می گوید« :این امر نه تنها نیازها و حقوق افراد
جداشده اجتماعی ،محروم و به ویژه آسیبپذیر را برآورده میکند  -بلکه به ترتیب از کارمندان و
افرادی که در این مراکز کار و زندگی میکنند نیز محافظت میکند».
به ویژه ،آیین نامه جدید مربوط به مراکز مراقبت از بیماران بستری تصریح می کند که مالقاتها
می توانند در مناطق جداگانه یا در فضای باز انجام شوند .با رعایت اقدامات حفاظتی مکاتبه شده و
لباسهای محافظتی ،مالقاتها حتی میتواند در داخل مرکز انجام شود ،مثال در اتاقهای جداگانه یا
(در مورد بیماران بستری) در اتاق خود بیمار .حداکثر دو نفر میتوانند در اتاقهای جداگانه با هم
مالقات کنند .یک نفر میتواند در یک زمان واحد ،به اتاق بیمار مراجعه کند .مالقات برای هر بیمار
به دو ساعت در هر روز و مالقات محدود میباشد.
در درجه اول جوانترها و افراد کمتر مستعد ،در این مراکز یکپارچه ساکن هستند ،اگرچه که این
افراد ارتباط زیادی با خویشاوندان خود دارند .به همین دلیل است که این مراکز باید فضاهایی فراتر
از افراد ساکن در این مراکز ،فراهم کنند.
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کلیه مالقات کنندگان باید ثبت شوند و تحت آزمایشات مختصری قرار بگیرند که در طی آن ،در کنار
موارد دیگر ،از وضعیت سالمتی خود فرد و تماس احتمالی او با فرد مبتال به کوئید ۱۹-در طی ۱۴
روز گذشته سوال میشود .هدف از این کار کاهش دادن خطر افراد آلوده ،افرادی که با افراد آلوده
تماس داشتهاند و افرادی که با عالئم سرماخوردگی ،از این مرکز بازدید می کنند ،میباشد .همچنین
باید اقدامات ایمنی الزم به اطالع مالقاتکنندگان برسد و در صورت لزوم تحت نظارت قرار بگیرند.
واضح است که توصیههای فعلی  RKIباید در همه اقدامات اعمال شود .این مراکز ،از مراقبتهای
بستری تا مراکز پکپارچه ،اکنون از اجراهای خاص مطلع میشوند تا بتوانند مفاهیم مربوطه و
کارهای مقدماتی را شروع کنند.
مقررات در مراکز یکپارچه که برنامههای روزانه برای ساکنان را تنظیم می کند ،نیز از  10می
 2020برای ساکنین ارائه خواهد شد.
کارگاههای آموزشی برای افراد معلول نیز باید برای شرکتکنندگان بیشتری باز شود .البته ،اقدامات
احتیاطی الزم باید در این مکان انجام شود و حفاظت از سالمت شرکتکنندگان در اولویت قرار
دارد .این مراکز میتوانند برنامههای پیشنویس را برای باز کردن در محدوده توصیههای RKI
برای اماکن مسکونی و مراقبتی و همچنین گروههای آسیبپذیر ویژه ،و استانداردهای حفاظت از کار
 SARS-CoV-2از وزارت کار و امور اجتماعی فدرال ) )BMASآغاز نمایند .و این کار را باید
در ضمن در نظر گرفتن شرایط موجود در منطقه ،کارگاه مربوطه ،کارمندان و محیط کار انجام
دهند.
وزیر لومان می گوید« :خوشحال هستم که می توانیم گام دیگری به سمت عادیسازی برداریم .مردم
به تماس و مکالمه با آشنایان نیاز دارند .و همچنین از داشتن اتفاقنظر در مورد رویکردمان با
سخنرانان سیاست سالمت در پارلمان ایالت بسیار خوشحالم».
لطفا ً سواالت خودتان را از دفتر مطبوعاتی وزارت کار ،بهداشت و امور اجتماعی ،به شماره 0211
 3118-885مطرح کنید.
این متن مطبوعاتی همچنین به صورت آنالین در وب سایت دولت به آدرس www.land.nrwموجود
است.
سیاست حفظ حریم خصوصی برای رسانه های اجتماعی

