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معلومات ُملقدمي الرعاية وعائالت وأصدقاء
األشخاص الذين يعيشون مع الخرف
بالنسبة للجميع
ُكن ً
كالحمى ً
مثالُ ،
ُ
يقظا َّ
السعال ،األلم يف البلعوم،
وتنبه ألعراض فريوس كورونا ()COVID–19
التعب وضيق ُ
أي من هذه األعراض اتصل بطبيبك الستشارته أو بخط
التنفس .وإذا ظهرت لديك ّ
معلومات فريوس كورونا الصحي من أجل النصيحة .1800 020 080
ممارسة النظافة الشخصية:
يمكن العثور عىل تعليمات غسل اليدين بشكل صحيح يف موقع منظمة الصحة العاملية اآلتي:
www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en

تعذر عليك إيجاد مغسلة لغسل يديك قد يشكل ُ ِّ
إذا َّ
معقم اليدين أو مناديل اليدين ُ
املضادة
للبكترييا بديالً
ً
رسيعا.
حاول أن ُ
تسعل أو تعطس داخل مرفقك أو يف منديل ورقي بدال ً من يديك واحرص عىل
ُ
التخلص من املنديل الورقي يف حاوية القمامة.
تأكد من قيام أي زائر بغسل يديه أو استعمال ُ ِّ
َّ
معقم اليدين.

عند القيام بالتنظيف ،يجب إعارة إهتمام خاص باألشياء التي تتعرض لكثرة اللمس كأجهزة
ُّ
التحكم عن ُبعد ،ومسكات األبواب والصنابري (الحنفيات) والهواتف.
التوتر عند كثريين يف مجتمعنا .لإلطالع عىل تعليمات لتخفيف ُّ
ُّ
توتركُ ،زر
هذا زمن يبعث إىل

www.beyondblue.org.au/the-facts/looking-after-your-mental-healthduring-the-coronavirus-outbreak

لإلطالع عىل أحدث املعلومات والنصائح حول فريوس كورونا ُزر موقع دائرة الصحة اإللكرتوني:
www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncovhealth-alert
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National Dementia Helpline 1800 100 500
زورونا أونالينdementia.org.au :

للمساعدة يف الرتجمة إتصل
بالرقم131 450 :
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بالنسبة ُملقدمي الرعاية األساسيني
ُ
التواصل قدر اإلمكان يف هذا الوقت .قد ال تتمكن من استقبال الزوار
•من األهمية بمكان استمرار
ُ
التواصل مع األصدقاء والعائلة عرب الهاتف أو من خالل برنامج
لكن قد يساعد اإلستمرار يف
فايس تايم (هاتف مع كامريا).
درك أن الكثري من األنشطة اإلجتماعية وبرامج العناية البديلة املؤقتة قد أُلغيت خالل هذا الوقت.
•ن ُ ِ
وإن لم يكن مطلوب منك أو من الشخص الذي تعتني به الخضوع للعزل الذاتي فقد تجد من
املفيد التخطيط ليومك وأن تشمل فيه أنشطة تستمتع بها أنت والشخص الذي تعتني به .قد
يتضمن ذلك وقتًا للميش أو قضاء بعض الوقت يف الحديقة ،اإلتصال بصديق أو بأحد أفراد
العائلة ،اإلستماع للموسيقى ،القراءة أو مشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني .ويوجد يف مكتبة
جمعية الخرف يف أوسرتاليا عدد من الكتب اإللكرتونية والكتب السمعية وهي متاحة أونالين
(.)www.dementia.org.au/library

•إذا كان مطلوب منك الخضوع للعزل الذاتي لكن الشخص الذي تعتني به ال يسكن معك ،هناك
بعض األشياء التي يمكنك القيام بها ملواصلة دعم ا ُملعتنى به.
°قد يكون مفيدًا كتابة خطة ألنشطة الرعاية إذا كان هناك أشخاص مختلفون يتقاسمون
مسؤوليات الرعاية .وستحرص الخطة عىل أن تكون األنشطة متّ ِسقة ومالئمة للمُعتنى
بهwww.dementia.org.au/about-dementia/i-am-a-carer-family-( .
)member-or-friend/activities-for-people-with-dementia
ُ
°إن
التواصل عرب الهاتف ،فايس تايم أو سكايب قد يشكل وسيلة جيدة لإلعراب للشخص الذي
يعيش مع الخرف بأنك مهتم به.
•إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف عىل الرقم  1800 100 500وشجِّ ع مُقدمو الرعاية
اآلخرين القيام بذلك ً
أيضا.

بالنسبة ألفراد العائلة أو األصدقاء أو الجريان
•إمتنعوا عن الزيارة إذا كانت لديكم أيّ من مؤرشات أو أعراض املرض.
•اسألوا عن كيف يمكنكم تقديم املساعدة .إذا كنتم تعرفون شخص ما يعيش مع الخرف ويخضع
للعزلة الذاتية قد يكون بوسعكم تقديم املساعدة للقيام بمهام مثل رشاء مواد البقالة والسمانة،
إحضار األدوية أو إحضار وإعادة املواد والكتب ا ُملستعارة من املكتبة العامة.
•إن الكثري من مرافق العناية باملسنني قد تخضع لإلقفال التام وفرض القيود عىل استقبال
الزائرين نتيجة لفريوس كورونا .وقد ِ
وضعت هذه اإلجراءات لحماية نُزالء هذه املرافق من الزوار
الذين قد يحملون هذا الفريوس ،لكن بالنسبة لك كأحد أفراد األرسة قد يكون األمر صعب عليك
إذا لم تتمكن من رؤية الشخص الذي تُحِ ب.
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إذا كنت تواجه هذه الظروف فقد تجد إنه من املفيد:
°إذا أمكنك القيام بزيارة أن تلتزم بالتباعُ د اإلجتماعي بمسافة  1،5مرتًا فاصلة.
°أن تُ ِ
حض معك أنشطة يمكن القيام بها يف الداخل مثل مواد التلوين ،املجالت ،طي األوراق،
مُطابقة الجرابات ،األفالم والكتب.
°إذا كان لديك أطفال صغار ،أن تُ ِ
حض معك رسومهم أو أعمالهم الفنية تعبريًا لهم عن أنك
تفكر بهم.
ُ
ُ
تواصل .إذا تع َّذر عليك زيارة الشخص ،يمكنك البقاء عىل
°البقاء عىل
تواصل من خالل الهاتف،
الربيد ،الربيد اإللكرتوني ،فايس تايم أو سكايب .أب ِّلغ الشخص انك تفكر به وشجِّ ع األخرين
ً
أيضا عىل القيام بنفس اليشء.
ُ
°اسأل العاملني يف املركز حول إمكانية البقاء عىل
تواصل من خالل إطالعك دوريًا عىل آخر
املستجدات إذا تعذَّر عىل عزيزك النزيل يف الدار إجراء اإلتصاالت الهاتفية.
إذا كنت ً
قلقا حول تعامُل مُزوِّد الخدمة مع فريوس كورونا ،عليك أن تتحدَّث أوال ً إىل مُزوِّد
°
راض عن رده ،الرجاء اإلتصال بمفوضية جودة وسالمة العناية با ُملسن
الخدمة .وإذا كنت غري ٍ
www.agedcarequality.gov.au/making-complaint

أين يمكنني الحصول عىل النصائح بخصوص الخرف؟
إن  1800 100 500ايلارتسوأ يف فرخلا ةيعمجل ينطولا ةدعاسملا طخ متوافر لتقديم املعلومات عن
الخرف ،كما يمكننا تزويدك باملعلومات إذا كنت تواجه صعوبة يف إتباع نصائح وإرشادات دائرة
الصحة حول فريوس كورونا.
نحن ال نقدم النصيحة الطبية شخصية الطابع لكن يمكننا توجيهك إىل خدمات أخرى وتزويدك
بالدعم واملساندة.

أفكار تتعلق ُ
بسبل قضاء الوقت أثناء العزل الذاتي
•االستمرار يف النشاط قدر ا ُملستطاع مسأاة هامة .ج ِّرب بعض التمارين اللطيفة إما يف الكريس أو
حوايل املنزل.
•ضع خط ً
ُ
للتواصل مع اآلخرين ،ولربما تقوم بذلك أثناء هذه الظروف العصيبة من خالل
طا
الهاتف أو عرب روابط الفيديو.
•قد تساعد املشاركة يف أنشطة داخل املنزل مثل قراءة الكتب واملجالت ،تجميع وتركيب األحاجي
(پازل) ،اإلستماع للموسيقى ،الحياكة ،مشاهدة التلفاز واالستماع للراديو.
•ف ِّكر بتجارب وإختبارات اللمس الحيس مثل تدليك اليدين والعنق والقدمني ،وترسيح الشعر ،شم
الزهور يف حديقة منزلك ،أو صندوق من األغراض يحتوي عىل أشياء مُبعثرة كانت تُثري إهتمام
الشخص املعني.
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•لِم ال تج ِّرب بعض سبل التعبري الفني؟ لإلطالع عىل تعليمات عن الفنون يف املنزل ُزر صفحة
مساعدتنا التالية www.dementia.org.au/files/helpsheets/Helpsheet-
TipsToAssistSocialEngagement04-TipsForArtAtHome_english.pdf

•إذا كان لديك جهاز آيپاد أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد ،يمكنك تنزيل تطبيق A Better
 Visitويتميَّز هذا التطبيق بسلسلة من األلعاب لشخصني مثل تيك تاك تانچو ،ماربل مايز

ُ
وچون فيشينغ والتي ُ
التواصل وتسهيل التفاعُ الت اإلجتماعية اإليجابية بني
صمِّ مت لتعزيز
األشخاص الذين لديهم خرف ومُقدمي الرعاية لهم وأفراد أرسهم.

•يوجد يف مكتبة جمعية الخرف يف أوسرتاليا عددًا من الكتب اإللكرتونية وأخرى سمعية متوافرة
أونالين .راجع مجموعتنا اليوم أونالينwww.dementia.org.au/library :
•كما هناك طرق إلستكشاف العالم دون مغادرتك لكرسيك .وهناك الكثري من املتاحف وحدائق
التيمات وحدائق الحيوان كي تقوم بإكتشافها إفرتاضيًا (عرب اإلنرتنت) .أما بعض هذه التي
يمكن اإلختيار من بينها فهي:
°يمكن لعشاق الثقافة والفنون القيام بزيارة إفرتاضية واإلطالع عىل متحف چوچنهايم ،امليش
(اإلفرتايض) يف الحدائق الوطنية أو زيارة موقع تاج محل من خالل چوچل آرتس آند كالترش:
https://artsandculture.google.com/

°تقوم أوبرا املرتوبوليتان يف مدينة نيويورك بالبث عرب اإلنرتنت ألعمال كاملة مجانًا .ويمكنك
املشاهدة من خالل موقعها التايلwww.metopera.org/user-information/ :
nightly-met-opera-streams/

°تجوَّل يف ديزني ورلد وديزني الند مستعمالً خرائط چوچل.

– ُزر ديزني ورلد يف أورالندو بفلوريدا هناhttps://disneyparks.disney.go.com/ :
blog/2018/03/disney-parks-launches-first-ever-360-degreepanoramas-on-google-street-view/
– ُزر ديزني الند يف آناهايم بكاليفورنيا هناwww.google.com/ :
maps/@33.8120336,-117.9189703,3a,30y,347.32h,92.38t/
data=!3m6!1e1!3m4!1sDelpK5A-dz6kI1K_2fSXww!2e0!7i13312!8i6656
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إذا كنت ترغب يف املزيد من اإلثارة واملغامرات ،يمكنك ً
أيضا الذهاب لركوب املركبة الدوَّارة
°
(رولر كوسرت) عىل يوتيوب .استكشف بعض من ألعاب الفيديو الكثرية هنا:
www.youtube.com/channel/UCgQRLYCo3ddB7hE6neK053A

°يمكنك اإلطالع عىل ما يقوم به صغار فهود الثلج والبطارق يف حديقة ملبورن للحيوان
وحديقة ويريبي املفتوحة للحيوان من خالل مشاهدة البث املبارش للحديقتني:
www.zoo.org.au/animal-house

إذا كنت ِّ
تفضل الحيوانات التي تعيش تحت املاء يمكنك اإلنتقال إىل البث ا ُملبارش لحوض
°
األسماك يف خليج مونتريي بكاليفورنيا يف الواليات املتحدة ملشاهدة قناديل البحر والسالحف
وثعالب البحرwww.montereybayaquarium.org/animals/live-cams :

للمزيد من النصائح واإلرشادات إتصل بخط املساعدة الوطني للخرف
الذي ُنديره عىل الرقم .1800 100 500

ُّ
للتعلم سلسلة شاملة من الربامج التثقيفية ملساعدة
يوجد لدى مركز الخرف
ُ
املعتنني برعاية ِ
املسن عىل معالجة الكثري من القضايا املطروحة أعاله .للمزيد
من التفاصيل إتصلوا بالرقم .1300 DEMENTIA
تستند املعلومات أعاله عىل معلومات قدمتها جمعية مرض ألزهايمر الصينية ومشاركة جمعية مرض ألزهايمر الدولية.

يمكنك اإلطالع عىل املعلومات كاملة عربwww.alz.co.uk/news/covid-19-sharing-experience-and-advice- :
from-adis-member-association-in-china

َّ
َّ
وتتغري برسعة وهذه املعلومات ليست سوى دليل فقط وقد ال تكون مالئمة لكل حالة أو
تتطور
إن حالة فريوس كورونا
ُ
ظرف .لإلطالع عىل آخر املعلومات حول فريوس كورونا زر www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-
coronavirus-2019-ncov-health-alert

ُ ِّ
توجه جمعية الخرف يف أوسرتاليا تقديرها لجمعية مرض ألزهايمر الدولية و ألزهايمر الصينية لنصائحهما يف إعداد
صفحة املساعدة هذه.
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