
   
 

 
 

 
 

ستتوفر ھذه الرسالة قريبًا بتنسیقات ولغات مختلفة على الموقع  
. للطباعة الصوتیة ، وطريقة برايل ، والكبیرة اتصل بـ GOV.UKااللکتروني 

RNIB 0303 1239999 الرقم على . 
 

 )COVID-19نصیحة مھمة بشأن فیروس كورونا ( 

في الوقت الحالي ، يستمر نصحك باتباع إرشادات . نصیحة الحكومة ألولئك المتدرعین في إنجلترا ستتغیر قريبًا
ھذه الرسالة تشرح كیف يتغیر التوجیه ، ولماذا يتغیر وماذا يعني التغییر في النصیحة بالنسبة . الحماية بدقة

 لك. 

م أن التدريع لم يكن سھالً علیك وعلى أي شخص يعیش معك ونود أن نشكرك على مرونتك خالل نحن نعل
األشھر القلیلة الماضیة. ومع ذلك ، كان من المھم بالنسبة لك التدريع أثناء انتشار الفیروس. لحسن الحظ ، 

 فإن عدد األشخاص المصابین بالفیروس بدأ ينخفض، وکذلك الخطر بالنسبة لك. 

 ھو التوجیه الحالي؟ما  

على مدار األشھر الثالثة الماضیة ، تم تحديدك على أنك شخص شديد الضعف سريرًيا بسبب مرض كامن أو 
حالة صحیة قد تعرضك لخطر اإلصابة بمرض شديد في حالة إصابتك بفیروس كورونا (المعروف أيًضا باسم 

COVID-19   .يبقى الحال کذلك، وننصحك باتباع إرشادات التدريع بشكل صارم .( 

تم نصحك بـ "التدریع" لحماية نفسك أثناء ذروة الوباء في إنجلترا عندما كنت أكثر عرضة للتالمس مع الفیروس 
ب االتصال في حیاتك الیومیة. نصحت إرشادات التدریع األولیة بضرورة البقاء في المنزل في جمیع األوقات وتجن

 غیر الضروري وجًھا لوجه. 

يونیو ، تم تخفیف إرشادات التدریع قلیالً ، واقترحنا أنك قد ترغب في قضاء بعض الوقت في الھواء الطلق  1في 
بعیًدا عن منزلك مرة واحدة في الیوم. استند ھذا التغییر إلى دلیل علمي على أن الذروة األولیة للوباء قد مرت 

حدة ، وبشكل عام ، انخفض احتمال مقابلة شخص ما في المجتمع مع العدوى بشكل كبیر. في المملكة المت
مثل جمیع إرشاداتنا ألولئك الذين يعانون من الضعف السريري للغاية ، كان ھذا استشارًيا. يمكن العثور على 

 . GOV.UKالتوجیه الحالي عبر اإلنترنت على الموقع األلکتروني 

 ما الذي تغیر؟ 

ا واضحین طوال فترة الوباء في الحاجة إلى الموازنة بین خطر المرض وأولئك المعرضین سريريًا للغاية مع لقد كن
فوائد العودة التدريجیة إلى الحیاة الطبیعیة. نحن نعلم أن إرشادات الحماية كانت صعبة في اتباعھا 

 وسیستغرق بعض الوقت للتكیف.

ض في جمیع المناطق اإلنجلیزية استمر في االنخفاض. إذا استمر تظھر أحدث األدلة العلمیة أن انتشار المر
 6ھذا االتجاه على النحو الذي نتوقعه ، فستقوم الحكومة بتخفیف نصائحھا في التدريع على مرحلتین في 

  أغسطس. 1يولیو و 

  يولیو: 6من  

أشخاص في الھواء الطلق ، بما في ذلك  6يمكنك ، إذا كنت ترغب ، أن تلتقي في مجموعة تصل إلى  •
 أشخاص من أسر مختلفة ، مع الحفاظ على تباعد اجتماعي صارم ؛ 

 لم تعد بحاجة إلى مراقبة التباعد االجتماعي مع أفراد آخرين من أسرتك ؛ •
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تماشیًا مع التوجیه األوسع لألسر بشخص بالغ واحد (إما شخص بالغ يعیش بمفرده أو مع أطفال  •
عاًما) في عموم السكان ، يمكنك اعتباًرا من ھذا التاريخ ، إذا كنت ترغب ،  18معالین تحت سن 

 تشكیل "فقاعة دعم" مع أسرة أخرى. سیتمكن كل من في فقاعة الدعم من قضاء الوقت مًعا داخل
منازل بعضھم البعض ، بما في ذلك بین عشیة وضحاھا ، دون الحاجة إلى المسافة االجتماعیة. ھذا 
تغییر استشاري صغیر يقرب األشخاص المتأثرين بخطوة اكثر من اآلخرين في مجتمعاتھم. ومع ذلك ، 

 ستبقى جمیع نصائح التدریع الحالیة األخرى دون تغییر في ھذا الوقت.  
سیتم إيقاف نصیحة 'التدريع' مؤقًتا. من ھذا التاريخ ، تنصح الحكومة بتبني إجراء أغسطس  1اعتباًرا من 

اجتماعي صارم بدالً من تدابیر التدریع الكامل. التباعد االجتماعي الصارم يعني أنك قد ترغب في الخروج إلى 
لتقلیل االتصال باآلخرين أماكن أكثر ورؤية المزيد من األشخاص ، ولكن يجب علیك توخي الحذر بشكل خاص 

  خارج أسرتك أو فقاعة الدعم.
أغسطس ، ُينصح بأنك لم تعد بحاجة إلى التدریع. ھذا يعني أنە  1من الناحیة العملیة ، ھذا يعني أنه من 

  أغسطس:  1من إعتبارا 

 ؛يمكنك الذھاب إلى العمل ، إذا لم تتمكن من العمل من المنزل ، طالما أن العمل آمن من کوفید •
يمكن لألطفال الضعفاء سريرًيا للغاية العودة إلى إعداداتھم التعلیمیة إذا كانوا مؤھلین ومتوافقین مع  •

أقرانھم. حیثما كان ذلك ممكناً ، يجب على األطفال ممارسة غسل الیدين المتكرر والتباعد 
 االجتماعي ؛

يجب الحفاظ على تباعد اجتماعي يمكنك الخروج لشراء الطعام وأماكن العبادة وممارسة الرياضة ولكن  •
 صارم ؛ و

يجب أن تظل حذًرا ألنك ما زلت معرًضا لخطر اإلصابة بمرض شديد في حالة اإلصابة بفیروس كورونا ،  •
 البقاء في المنزل قدر اإلمكان ، وفي حالة الخروج ، اتبع تباعًدا اجتماعیًا صارًما.لذا فإن النصیحة ھي 

يولیو  6عندما تدخل التغییرات حیز التنفیذ في  GOV.UKستظھر إرشادات أكثر تفصیالً على الموقع األلکتروني 
 أغسطس. 1و 

 ھل سیتم مراجعة الموقف؟ 

أغسطس ، سنستمر في االحتفاظ باسمك في قائمة المرضى المتدرعین. سنراقب الفیروس باستمرار  1بعد 
 ر بشكل مفرط ، فقد نحتاج إلى نصحك بالتدریع مرة أخرى. خالل األشھر القادمة ، وإذا انتش

لقد التزمنا بمراجعة النصیحة ألولئك الذين يعانون من الضعف السريري للغاية في كل نقطة مراجعة لتدابیر 
التباعد االجتماعي األوسع. إذا تطلب الدلیل العلمي من الحكومة تشديد النصیحة لألشخاص الضعفاء سريرًيا ، 

 إبالغك بذلك بسرعة ووضوح. فسیتم

 لماذا يتغیر التوجیه؟ 

 Coronavirusكان توجیه الحكومة ألولئك األكثر تعرًضا لخطر اإلصابة بأمراض خطیرة إذا أصیبوا بفیروس کورونا 
دائًما استشاريًا ومستنًدا إلى توازن المخاطر لھذه المجموعة في وقت كان فیه انتقال فیروس کورونا 

Coronavirus ي أعلى مستوياته في مجتمعاتنا. نحن ندرك أن الجمیع سیشعرون بشكل مختلف بشأن ف
كان طموحنا ھو مساعدتك ودعمك في االعتناء بنفسك خالل  -المخاطر الخاصة بھم ولديھم أولويات مختلفة 

 فترة صعبة للغاية. 

التدریع. تظھر أحدث األدلة أن إن أحدث األدلة العلمیة ھي التي تقود جمیع القرارات الحكومیة بشأن نصائح 
فرصة مواجھة فیروس كورونا في المجتمع استمرت في االنخفاض. قبل أربعة أسابیع ، كان حوالي شخص من 

شخص  1700مصاًبا بالفیروس. وكان األسبوع الماضي أقل من ذلك مع وجود أقل من واحد من بین  500كل 
مناسب اآلن لتخفیف نصیحتنا ألولئك الذين يتدرعون أکثر، مصاب بالفیروس. ونتیجة لذلك ، نعتقد أن الوقت 

 لكننا نتفھم أن األمر قد يستغرق بعض الوقت للعودة إلى الحیاة الیومیة الروتینیة مرة أخرى.

 دعم البقاء في المنزل

إذا كنت تستلم صناديق الطعام التي تقدمھا الحكومة وتوصیل األدوية ، فسوف تستمر في تلقي ھذا الدعم 
 تى نھاية يولیو.ح

وھذا سیعطیك الوقت للتحضیر لنصیحة جديدة لکي يمكنك زيارة المحالت التجارية ، بما في ذلك المتاجر 
الكبیرة ، كما فعلت قبل بدء برنامج التدریع ، شريطة اتباع التباعد االجتماعي الصارم. ندرك أيًضا أن ھذا التعديل 
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متاجر سوبرماركت قد أعطتك إمكانیة  سیستغرق بعض الوقت بالنسبة للبعض. يمكننا أن نؤكد أن سبعة
الوصول إلى فتحات توصیل السوبرماركت ذات األولوية ، وستستمر ھذه إلى ما بعد نھاية يولیو لمن تم 

 تسجیلھم بالفعل للحصول على الدعم.

رقم أو االتصال بال GOV.UKإذا لم تقم بالتسجیل للحصول على الدعم ، فالرجاء القیام بذلك عبر اإلنترنت على 
 حتى يتمكن الدعم من الوصول إلیك في الوقت المناسب. يولیو 17قبل  0800 028 8327

كما تقدم المجالس المحلیة الدعم لمن يتدرعون. وقد تضمن ذلك مجموعة واسعة من المساعدة لتمكینك من 
ات الغذائیة الخاصة. من البقاء في منزلك بأمان ، مثل المكالمات الھاتفیة لتقلیل الشعور بالوحدة وتلبیة المتطلب

أجل مساعدة الناس على التكیف ، ستواصل المجالس المحلیة تقديم ھذه الخدمات ألولئك الذين يحتاجون 
 إلیھا حتى نھاية يولیو.

يكن . إذا لم www.gov.uk/find-coronavirus-support : زيارةب قمإذا كنت تعاني بسبب فیروس کورونا 
 لديك اتصال باإلنترنت ، فیرجى االتصال بالمجلس المحلي الذي سیكون قادًرا على تسجیلك للدعم المتاح.

 NHSالمستجیبین المتطوعین من 

إلى ما بعد نھاية يولیو. يمكن  NHSوسیظل الدعم متاًحا من خالل برنامج المستجیبین المتطوعین التابع لـ 
 مساعدتك في:  NHSللمستجیبین المتطوعین من 

 جمع التسوق واألدوية (إذا كان أصدقاؤك وعائلتك ال يمكنھم جمعھا لك) أو اللوازم األساسیة األخرى؛  •
مكالمة ھاتفیة منتظمة وودية يمكن أن يقدمھا متطوعون مختلفون في كل مرة أو بواسطة شخص  •

 بقى على اتصال لعدة أسابیع؛ يتدرع وسی
 النقل إلى المواعید الطبیة.  •

مساًء لترتیب الدعم أو التحدث إلى أخصائي  8صباًحا و  8بین الساعة  0808 196 3646يرجى االتصال بالرقم 
الرعاية الصحیة الخاص بك لدعم النقل. يتوفر المزيد من المعلومات على 

www.nhsvolunteerresponders.org.uk. 

 لعودة إلى العملا

يجب علیك مناقشة وضعك مع صاحب العمل والموافقة على خطة للعودة إلى العمل إذا لم تتمكن من العمل 
من المنزل. قد يحتاج صاحب العمل إلى إجراء تعديالت لمساعدتك على مواصلة العمل. يرجى زیارة الموقع 

 لمزيد من المعلومات.  www.gov.uk/access-to-workاأللکتروني 

تم إصدار توجیھات حكومیة منفصلة حول الكیفیة التي يمكن بھا ألصحاب العمل جعل أماكن العمل آمنة من 
COVID  .بما في ذلك كیف يمكنھم الحفاظ على التباعد االجتماعي ونظام إدارة المخاطر في مكان عملك 

في قائمة المرضى المتدرعین ، فیجب أن تكون قد تلقیت نسخة من ھذه الرسالة في المنشور  إذا كنت حالیًا
مع اسمك وتفاصیل شخصیة أخرى في األعلى. يمكن استخدام ھذا اإلصدار (الذي يحتوي على تفاصیلك 

بما في  يولیو ، 31الشخصیة) كدلیل لصاحب العمل الخاص بك إلظھار أنه ال يمكنك العمل خارج منزلك حتى 
 ذلك ألغراض الدفع القانوني المرضي.

 NHSالوصول إلى خدمات 

إذا  NHSيجب علیك االستمرار في الوصول إلى الخدمات األساسیة التي تحتاجھا ، ويجب علیك االتصال بـ 
 كان لديك حاجة عاجلة أو رعاية طارئة. 

أو عیادة المستشفى  GPعیادة الـ  إذا كانت لديك مواعید مستمرة مجدولة للرعاية والعالج ، فستتصل بك
 لتأكید الترتیبات األكثر مالءمة.

 دعم الصحة النفسیة

من الطبیعي خالل ھذه األوقات غیر المؤكدة وغیر العادية أن تشعر بالقلق أو تشعر بانخفاض. يمكنك زیارة 
Every Mind Matters (www.nhs.uk/oneyou/every-mind-matters و (GOV.UK  للحصول على نصائح

أجل التأقلم ، فإننا  وخطوات عملیة مصممة خصیًصا يمكنك اتخاذھا لدعم صحتك. إذا كنت ال تزال تكافح من
 نحثك على التحدث إلى طبیب عام.

http://www.gov.uk/find-coronavirus-support
http://www.gov.uk/access-to-work
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) (سعال مستمر جديد ، أو ارتفاع في درجة الحرارة ، COVID-19إذا كان لديك أي من أعراض فیروس کورونا (
أو فقدان أو تغیر في حاسة التذوق أو الشم) ، فیجب أن تقوم بالعزل الذاتي في المنزل وترتیب إجراء اختبار 

عبر الھاتف  NHS 119لترتیب اختبار أو االتصال بـ  NHSقم بزیارة موقع  -  COVID-19إذا كان لديك  لمعرفة ما
 إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت.

 
 مع التقدیر،

 
 
 
 
 

 
 روبرت جینريك       مات ھانكوك   

وزير الدولة لإلسكان والمجتمعات والحكم  وزير الدولة للصحة والرعاية االجتماعیة    
 لمحليا


