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 املعني املتح   لألمم العام لألمين الخاص املبعدث ريرس، سيييرسييي   ا  سيييدل/ ا  ماريا السييي/   

 الدصدل. وإمكا /ة باإلعاقة

 

 االقتصا ية اللجنة ممثلين السعا   أصحاب .. العرب/ة ال ول  جامعة ممثلين السعا   أصحاب

 بال ول  امل ني واملجتمع الحكدمات ممثلي واالخدات االخد  .. )االسيييييكدا  آسييييي/ا لغربي االجتماع/ة

  باإلعاقة. املعني الحكدم/ين للخب اء الحكدمي االسكدا فريق أعضاء الزمالء .. العرب/ة
 

 وبركاته هللا ورحمة عل/كم لسالما
 

 االجتماع لهذا والتنف/ذ االع ا  في شييييار  من وكل العرب/ة ال ول  وجامعة االسييييكدا نشييييكر ب اية

 يشيييييييه  ا التي 19كدف/  املسيييييييت   كدرو ا في و  جائحة ظروف ظل في انعقا ه يأتي الذي املهم

 ذوي  األشيييخاص بقضيييايا الكامل اال تمام على واضيييحة  اللة االجتماع  ذا ويع  بأسيييره. العالم

 العرب/ة. ال ول  في اإلعاقة
 

 الفع   بشييييييكل املسييييييت   كدرو ا في و  ا تشييييييار على السيييييي/ ر  عمل/ة ت ير عمان سييييييل نة ب أت

 الصيييحة بدزار  فني فريق تشيييك/لو  واملتابعة، ال  صييي   ظام ت دير خالل من وذلك الب اية، ذمن

  السل نة. في الدباء ا تشار من للح  التدص/ات ووضع واملحلي العاملي الدبائي الدضع ملراجعة
 

 هللا حفظه -املعظم طارق  بن  /ثم السل ان الجاللة صاحب لحضر  السام/ة األوامر على بناء  

 في و  ا تشييار عن النات ة دراتالت  مع التعامل آل/ة بحث تتدلى عل/ا لجنة تشييك/ل تم -رعاهو 

  .م2020 مار  11 بتاريخ كدرو ا
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 اجتماع املاضييييييي ي مار  من 26 في - ورعاه هللا حفظه -املعظم السيييييييل ان الجاللة صييييييياحب ترأ 

  ذه ملكافحة املخصي  للصين وق   والر مل/دن  26 بنحد تب عه عن جاللته وأعلن العل/ا اللجنة

 .الحالي يد /د 2 في الثا /ة للمر  العل/ا اللجنة اجتماع جاللته ترأ  كما ،الجائحة

  ترأ  وق 
 
 لشييي ون الدزراء رئرس  ائب سيييع/  آل محمد  بن فه  السييي/   السيييمد صييياحب أيضيييا

 .الحالي يد /د 10 بتاريخ العل/ا اللجنة اجتماع الدزراء م لس
 

ة املبا رات مع ت اوباو   وم سسات الخاصة وامل سسات املداطنين من الع ي  أب ا ا التي الدطن/ 

ة الجهد  في للمسييييييييييييييا مييية األ لي واملجتمع املييي ني املجتمع  الجيييائحييية،  يييذه مع للتعييياميييل الدطن/ييي 

 حسيييييييييييياب فتح العل/ا اللجنة قررت فق  املرحلة،  ذه في الدطن/ة األ وار تكامل ملب أ وترسيييييييييييي/ ا

 .الجائحة ملكافحة املال/ة التب عات لتلقي وقفي
 

 -رعاهو  هللا حفظه - املعظم سع/  آل طارق  بن  /ثم السل ان لجاللة السامي للتدجه است ابة

 أجل من االل زام من ج ي   مرحلة ب خدل  وايذا ا األوضييييييييييياع  ذه مع والتأقلم التعايش بأ م/ة

  حد املبذولة الجهد  كافة لتعكس التعافي  حد عمان منصيييييييييييية إطالق تم التعافي، إلى الدصييييييييييييدل 

 واالقتصا . واملجتمع الصحة م االت في الت ريجي يالتعاف

 مع التعامل آل/ة ببحث املكلفة العل/ا اللجنة عن منبثقة لجنة بتشك/ل السام/ة األوامر ص رت

 عن النات ة االقتصيييييييييييييا ية اآلثار معالجة تتدلى كدرو ا في و  ا تشيييييييييييييار عن النات ة الت درات

 تحق/ق لضيييييمان االقتصيييييا ية األنشييييي ة عد   سيييييرعة تضيييييمن مناسيييييبة آل/ة وضيييييع عب  الجائحة

 متسارع. اقتصا ي  مد مع الت

 الفئات بعض ملسيييييييييييياع   فدائ  ب ون  ال ارئة للقروض بر امج باعتما  سييييييييييييام/ة أوامر صيييييييييييي رت

 الصغي   امل سسات ريا   ب اقة على الحاصلين خاصة األعمال ورائ ات روا  من تضررا األكث 

 العماني التنم/ة بنك قروض من للمسييييييتف/ ين وكذلك صالخا لحسييييييا  م والعاملين واملتدسيييييي ة

 .العل/ا اللجنة من مح    ضدابط وفق الرف  وصن وق 
 

التي اإلجراءات االحترازيااة لالوقااائيااة والعاجيااة والتوعويااة  وفيمااا ي ي تساااااااااااتعر  

االقتصاااااااااااااديااة واالجتماااعيااة الصااااااااااا يااة و قااامااا الااا السااااااااااالطنااة للتخ ي  م  ا ثااار 

 .للجائحة
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 على امل  تبة اآلثار لت ف/ف االجراءات من الع ي  امل ني املجتمع وم سيييييسيييييات الحكدمة ات ذت

 اآلتي: النحد على وذلك ،تم/يز  ون  السل نة في واملق/مين املداطنين است  فت الجائحة  ذه

 

 اإلعاقة ذوي  األشخاص فيلم بم  املجتمع أفراد لجميع  كوميةال جهودال أوال:

 

حة العامة، وق اع اإل اثة واإليداءتفع/ل ق اع االسييييييييييييت ابة  - ة والصيييييييييييي  ت هيز من خالل  .ال ب/ 

  69وتشيييييييغ/ل 
 
 مركزا

 
  32ومفعال

 
بكافة محافظات السيييييييل نة  للعزل امل سييييييي ييييييي ياحت/اط/ا  مركزا

 والبعض من ا م هز، و ذه املراكز تسيييييييييييييتقبل الحاالت من املداطنين واملق/مين من الج سيييييييييييييين

 حت/اجات األشخاص ذوي اإلعاقة.ال 

ة واليي ول/يية من م ييارات السيييييييييييييل نيية، وترترييب عل/ق جم/ع رحالت ال ي ان اليي اخت - عد   من ل/يي 

ا، وال لبة املبتعثين على وجه الخصدص، إلى   السل نة.ير ب من املداطنين عمدم 

تدفي  العزل امل سيييييييي يييييييي ي للقا مين من خارر السييييييييل نة، وتدفي  كافة االحت/اجات الالزمة لهم،  -

 املناطق التي زا ت في ا مع الت اإلصابة.العزل الصحي للمحافظات و 

تيابعية وتعقيب حياالت املصييييييييييييييابين بيالفي و  وم   لتشيييييييييييييخ/ منصيييييييييييييية  ترصيييييييييييييي  بلس تي شيييييييييييييين -

واألشييييييييييييخاص تحت العزل الصييييييييييييحي باسييييييييييييت  ام تقن/ات الذكاء االصيييييييييييي نا ي وأح ث تقن/ات 

   الفي و .التتبع لضمان ع م ا تشار 

تعام/م وزارية بشأن اإلجراءات االح  ازية ف    جائحة كدرو ا أص رت وزار  ال  ب/ة والتعل/م  -
م، بشأن اإلجراءات الدقائ/ة والتدعدية  2020مار   4ومن أ مها التعم/م الدزاري بتاريخ 

  في البرئة امل رس/ة وتشمل م ار  19للح  من ا تشار في و  كدرو ا املست   ) كدف/  
 ال  ب/ة الخاصة.

م سييييسييييات التعل/م العالي، وتعل/ق اسييييتقبال األطفال ب ور الحضييييا ة  تعل/ق ال راسيييية في كافة -

 ومراكز تأ /ل األطفال ذوي اإلعاقة.

تعل/ق ال راسييييييييييييية ب م/ع م ار  السيييييييييييييل نة، ح/ث قامت وزار  ال  ب/ة والتعل/م بتفع/ل  ظام  -

 التعل/م عن بع  بع   مسارات:

   بص/غة إلك  و /ة التعل/م ذو املسار الداح  وذلك من خالل تدفي  شرح لل رو

 قابلة للتحم/ل على البدابة التعل/م/ة للدزار .

 . التعل/م باالت اه ذو املسارين )تفاعلي  وذلك من خالل املنصة التعل/م/ة للدزار 
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 .بث  رو  على قندات التلفزيدن وقنا  الدزار  على ال/دت/دب 

   جري   الرؤيا بث  رو  لل لبة ذوي اإلعاقة على املنصات التعل/م/ة وعلى قنا

 ل الب الصف الثاني عشر والحا ي عشر.

  ق/ام اله/ئات الت ريس/ة في تعل/م و عم طالب الحلقة األولى من خالل برامج

 التداصل عن بع  بالت س/ق مع أول/اء األمدر.

رسالة تدعدية إلك  و /ة للتدع/ة  150قامت وزار  ال  ب/ة والتعل/م بإ تار ما يزي  عن  -

  ازية لفايرو  كدرو ا لل لبة وأول/اء األمدر، وذلك بالتعاون مع املختصين في باإلجراءات االح

م ال اإلرشا  االجتما ي، والنف  ي، والتدع/ة الصح/ة باملحافظات التعل/م/ة وامل ار . 

ونشر ا عب  وسائل التداصل االجتما ي وحسابات الدزار  وأقسام التدع/ة بامل يريات 

 .اإللك  و /ة التعل/م/ة وحسابات امل ار 

بر امج ت ريبي ملمرض ي الصحة امل رس/ة واملختصين في م ال  فذت وزار  ال  ب/ة والتعل/م  -

التدع/ة الصح/ة بقسم التدع/ة الصح/ة ب ائر  الب امج اإلرشا ية والتدعدية حدل اإلجراءات 

 الصحة. االح  ازية لفايرو  كدرو ا، بالتعاون مع  ائر  الصحة امل رس/ة والجامع/ة بدزار 

وبناء على تدجي ات اللجنة العل/ا، قامت وزار  ال  ب/ة والتعل/م بإن اء العام  ٢٠٢٠مايد  ٧ في -

ال راس ي لكل املراحل التعل/م/ة امل رس/ة مع استمرار الفصل ال راس ي الثاني عن بع  

 مل سسات التعل/م العالي في السل نة، وترف/ع جم/ع ال الب املق/ ين في الصفدف من األول 

واست  ام  ،م٢٠٢٠ ٢٠٢١العام ال راس ي القا م إلى الحا ي عشر إلى الصفدف التال/ة في 

على معا لة اال ح ار للت ب  ب رجات الفصل ال راس ي الثاني ل الب  تقدممعالجات إحصائ/ة 

 الصف الثاني عشر آخذين في االعتبار ع م تضرر أي طالب من  ذه العمل/ة.

سيييسيييات التعل/م العالي وامل ار  )وتفع/ل  ظام التعل/م عن بع  ، كافة م  في  عل/ق ال راسيييةت -

 . ور الحضا ة ومراكز تأ /ل األطفال ذوي اإلعاقةبوتعل/ق استقبال األطفال 

مباشييييييير  العمل بالجهات الحكدم/ة عن بع  وفي حالة ت لب األمر لبعض األعمال الضيييييييرورية  -

املدظفين وسييييييياعات العمل بم سيييييييسيييييييات تقل/  أع ا  يكدن بأقل ع   ممكن من املدظفين، 

 وشركات الق اع الخاص.

والريييياضييييييييييييي/ييية والثقييياف/ييية، وإ الق املحالت االجتمييياع/ييية الفعيييال/يييات واألنشييييييييييييي ييية إيقييياف جم/ع  -

الت ارية، باسيييييييييييييت ناء محالت ب/ع املدا  الغذائ/ة، مع اسيييييييييييييتب ال أ لب الخ مات بنظام الب/ع 

 والشراء االلك  وني.
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العيياميية وامل/ييا ين والسييييييييييييييياحييات واألح/يياء السيييييييييييييكن/يية بيياسيييييييييييييت يي ام أكث  ت هي  ُم تلف األميياكن  -

الدسيييييييييائل فعال/ة سيييييييييداء كان باسيييييييييت  ام السييييييييي/ارات أو ب ائرات الر ، وطائرات ب ون ط/ار 

  ون.و الر 

والت ريب على املخت  زيار  املنافذ الب ية والبحرية والجدية للسييييييييييل نة من قبل الفريق الفني  -

الحييييياالت فح  وطرق   شييييييييييييير الد ي بين القيييييا مينلاتبييييياعهيييييا  جيييييباإلجراءات االح  ازيييييية الدا

 املشتبه   ا.

ال رق إنشاء  قاط الس/ ر  والتحكم وهي  قاط تفترش تابعة لشرطة عمان السل ا /ة على  -

 التي تربط محافظات السل نة.

مكن املرضييييي   من التداصيييييل مع  -
ُ
أطلق املسيييييتشيييييف  السيييييل اني خ مة الع/ا   االف  اضييييي/ة التي ت

عن بع  من خالل اتصيييييييييال  اتفي لتق//م الحالة ووضيييييييييع الخ ة العالج/ة املناسيييييييييبة، ال برب 

وتتدفر  ذه الخ مة حال/ا للمتابعين في بعض الت صيييييييييييييصييييييييييييييات ال ب/ة وذلك حسييييييييييييييب تق//م 

 ال برب املعالج.

تم تقنين أع ا  املرضيييييييي   املراجعين في الع/ا ات الخارج/ة للم سييييييييسييييييييات الصييييييييح/ة وذلك عن  -

لغي  مسيييييييييتقر  والتي تسيييييييييت  ي حضيييييييييدر املريض للم سيييييييييسييييييييية للمتابعة طريق تح ي  الحاالت ا

، وتح ي  أماكن  ظام املداع/  لتقل/ل ف    ا تظار املراجعين في امل سيييييسيييييات الصيييييح/ة وتأك/ 

ويتم صيييييييييييييرف األ وييية الشيييييييييييييهرييية  الع/ييا ات لتحق/ق التبيياعيي  الجسييييييييييييييي ي.ا تظييار املراجعين في 

رعاية الصيييييييييح/ة مع اع اء املريض مدع  للحاالت التي ال تسيييييييييت  ي وجد  ا في م سيييييييييسيييييييييات ال

 آخر.

 اص رت وزار  الصحة قرار وزاري ب صدص تنظ/م ممارسة نشاط تدص/ل األ وية لألفرا . -

وتم حث املرضيييييييييييي    قامت جم/ع م سييييييييييييسييييييييييييات الرعاية الصييييييييييييح/ة األول/ة ب شيييييييييييير ارقام  داتف -

 للتداصل مع امل سسة عن  الحاجة.

التي ل ي ا أعراض تنفسيييييييييي/ة وا خالها في  رف حاالت وتح ي  ال الصييييييييييح/ة ت /ئة امل سييييييييييسييييييييييات -

مكافحة و  مة املهن/ةاتباع معايي  السييييييييييييال ، و م صييييييييييييصيييييييييييية للفح  بع/   عن الع/ا ات العامة

ت ريب العاملين الصييييييح/ين على فرز الحاالت في الحاالت املشييييييتبه   ا، و الع وى في التعامل مع 

  رفة املعاينة األول/ة.
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التمريض والتضييم/  للمسيياع   في فح  القا مين من ال ول تزوي  ع/ا   امل ار ب اقم من  -

 .املختلفة وتثق/فهم بالعزل واالرشا ات الداجب اتباعها بالتعاون مع باقي العاملين الصح/ين

 تشك/ل فريق متنقل لزيار  الحاالت امل ك   واملعزولين منزل/ا لالطمئنان على حالت م الصح/ة. -

جراءات في م ييال الحميياييية االجتميياع/يية من خالل تدج/ييه ات ييذ البنييك املركزي العيي ييي  من اإل  -

البند  العاملة بالسيييييييييييييل نة،  حد تأج/ل سييييييييييييي ا  القروض البنك/ة وقروض التمديل املختلفة 

 املستحقة على كافة املتضررين ب ون فدائ  وب ون رسدم إضاف/ة.

  اكات منح تسييييييييه/الت للمنتسييييييييبين له/ئة التأم/نات االجتماع/ة من خالل تأج/ل سيييييييي ا  االشيييييييي -

 الشهرية، وكذلك الحال ف/ما يتعلق بقروض صن وق الرف  للم سسات الصغي   واملتدس ة.

ي   وضييييع آل/ات ملسييييا    و عم روا  األعمال ورائ ات األعمال خاصيييية ذوي امل سييييسييييات الصييييغ -

االسيييييييتمرار في أعمالهم بضيييييييدابط وقائ/ة مع تدظ/فهم للتقن/ات  واملتدسييييييي ة وتشيييييييج/عهم على

 الح يثة في التسديق واملب/عات.

سييا مت شييركات االتصيياالت بتدفي  شييرائح اتصيياالت ال مح و   وا    ت للحاالت املشييتبه   ا  -

واملصييابة، كما ق مت ميزات وضيياعفت خ مات ا لترسييي  التداصييل بين أفرا  املجتمع، وترسييي  

 األساس/ة للم تمع.الخ مات 

إلحاق املسيييتحقين ، و 2020والصيييرف الصيييحي لن اية يد /د  تأج/ل سييي ا  فداتي  الكهرباء واملاء -

 حسب فئة ال خل بشريحة املستف/ ين من ب اقة ال عم الدطني للدقد .

تدفي  وتدصييييييييييييي/ييل األ وييية ال ب/يية لكبييار السييييييييييييين وللمرضييييييييييييي   ذوي األمراض املزمنيية إلى منييازلهم  -

 م اطر تنقلهم إلى املستشف/ات. تقل/لالعبء و لت ف/ف 

السيييييماح بت  ي  الب اقات املنت /ة وذلك للم سيييييسيييييات والشيييييركات التي   ا قدى عاملة وطن/ة  -

 .وأصحاب امل سسات الصغي   واملتدس ة املسجلين في التأم/نات االجتماع/ة

إلى تحفيز خ مات التسييييدق عن بع  بداسيييي ة الخ مات االلك  و /ة وحث شييييركات التدصيييي/ل  -

التعاون مع مبا ر  )تسيييييييييييييدق من برتك ، باإلضييييييييييييييافة إلى تسيييييييييييييه/ل إجراءات االسيييييييييييييتي ا  وتدفي  

 الخ مات اللدجست/ة املتكاملة.

 19بث رسييييييييائل تدعدية حدل ضييييييييرور  التباع  املجتمصي للدقاية من االصييييييييابة بفي و  كدف/   -

 ام لغة من خالل كافة وسيييييييييييائل اإلعالم ووسيييييييييييائل التداصيييييييييييل االجتما ي والحرص على اسيييييييييييت 

 االشار .
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  وخط االرشيييا  األسيييري 1100والبال ات عب  خط الحماية األسيييرية ) الشيييكاوى اسيييتمرار تلقي  -

مع تقيي يم خيي ميية اإليداء للحيياالت التي تحتييار إلى ذلييك والحرص على   ،80077788الهيياتفي )

 ات اذ اإلجراءات االح  ازية الالزمة للحاالت املد عة ب ار الرعاية امل قتة.

سيييييتقبال البال ات ل ى اللجنة العما /ة لحقدق اإلنسيييييان من املداطنين واملق/مين عب  الرقم ا -

 ، أو تقييي يم البالن عن طريق 72221966  ، والتداصيييييييييييييييل عب  الداتس اب على الرقم )1970)

لك  وني للشييكاوى و د ، أو ارسييال البالن عن طريق الب ي  االwww.ohrc.omمدقع اللجنة 

complaints@ohrc.om. 

اسيييييييييت  ام وسيييييييييائل التداصيييييييييل االجتما ي الخاصييييييييية بدزار  التنم/ة االجتماع/ة ل شييييييييير رسيييييييييائل  -

تدعدية بصيييييييدر  مبسييييييي ة في املدقع الرسيييييييلي للدزار  )تدي    حدل ال  ابط والتماسيييييييك األسيييييييري 

 وأ م/ة  ذا ال  ابط والتكامل األسري في ظل  ذه الجائحة.

مبا ر  لل عم النف يييييييي ي واالجتما ي للحاالت املتداج   في العزل امل سيييييييي يييييييي ي واملنزلي من إطالق  -

  خ دط ومن ا خط م صيي  للناطقين بغي  اللغة العرب/ة، وذلك    ف 9خالل اسييتح اث )

التداصيييييل مع الحاالت في العزل وتق يم ال عم النف ييييي ي واإلرشيييييا ي لهم من خالل اخصيييييائ/ين 

 ن. اجتماع/ين و فس/ين متمكني

عق  لقاءات يدم/ة في التلفزيدن مع طبرب م ت  لتغ /ة املسييييييييييييت  ات حدل الدباء والحث  -

 على اتباع االرشا ات الدقائ/ة واالح  ازية.

لتداصل املباشر ملتابعة وتثق/ف األفرا  أو األسر املشتبه إصابت م أو املصابين لتق يم كافة ا -

  ذه الجائحة. اإلرشا ات الصح/ة والنفس/ة في ك/ف/ة التعامل مع

عق  م تمرات صحف/ة  ورية حدل مست  ات الدباء في السل نة وإص ار الب/ا ات الرسم/ة  -

 ال/دم/ة بأع ا  املصابين واملتعافين والدف/ات.

من خالل الخط الساخن التابع ملركز االتصاالت  ،استفسارات املداطنين واملق/ميناستقبال  -

  ار  الخط.مت ص  إل وتشك/ل فريق طبي بدزار  الصحة، 

عالم املختلفة ووسيييييييائل ائل اإل إع ا  وتصيييييييم/م مدا  تدعدية بع   من اللغات ونشييييييير ا في وسييييييي -

 على اتباع االرشا ات للدقاية من  قل الع وى أو االصابة   ا.، للحث التداصل االجتما ي

 

 

http://www.ohrc.om/
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 اإلعاقة ذوي  األشخاص تعلقةامل  كوميةال جهودال :ثانيا

 

 لتالقي بال ات األشخاص ذوي اإلعاقة السمع/ة.   مرئي  ش ت وزار  الصحة خط ساخن -

االسييييتعا ة بفريق طبي مت صيييي  من وزار  الصييييحة لتق//م الدضييييع بدح   للتأ /ل )شيييي ي ي  -

اإلعاقة  املعن/ة برعاية حاالت شيييي ي ي ومتع  ي اإلعاقة، وت ب/ق اإلجراءات االح  ازية التي 

 أوص     ا الفريق ال بي.

 من تاريخ  %30تعل/ق العمل ب سبة  -
 
م شمل الُعما /ين و ي  الُعما /ين 2020مار   23اعتبارا

 .بالرواتبسا  املب ون 

الحضييييييييدر ملقر العمل وفق قرار اللجنة العل/ا املكلفة ببحث آل/ة التعامل  اعفاء املدظفين من -

، شيييييييييييييمييل ذلييك الُعمييا /ين و ي  19مع الت درات النييات يية عن ا تشيييييييييييييييار في و  كدرو ييا كدف/يي 

 من تاريخ 50ن، وعن  صيييييييييييييي ور قرار اللجنة إعا   العمل ب سيييييييييييييبة الُعما /ي
 
مايد  27% اعتبارا

 شمل الُعما /ين و ي  الُعما /ين ب ون 2020
 
 املسا  بالرواتب.م أيضا

التكال/ف املال/ة لتأ /ل الحاالت بمراكز التأ /ل  فع في اسيييييييييييييتمرت وزار  التنم/ة االجتماع/ة  -

سيييييا  أو املحقدق العاملين بامل سيييييسييييية  ون لك لضيييييمان الخاصييييية بر م تعل/ق التأ /ل   ا وذ

 .الرواتبت ف/ض 

وزار  الصييييييييييييحة ووزار  اإلعالم واله/ئة العامة لزذاعة والتلفزيدن ل  جمة الب/ان  الت سيييييييييييي/ق مع -

 ال/دمي الخاص بالجائحة )باللغة اإلشار  وطريقة برايل .

 )بر ام مثل/ة التلفزيد ملجمدعة من الب امج ال  جمة باللغة اإلشييييييييييييييار   -
 
ج عن ُبع ، وبر امج معا

 األسبد ي للجنة العل/ا، واالعال ات التدعدية . الصحفي ، وامل تمرلسالمتك

 إضيييييييييافة خ مة الك  و /ة لتق يم طلبات األجهز  التعديضييييييييي/ة والدسيييييييييائل املسييييييييياع   في املنزل  -

  19) خالل شييييييييييييهر واح  من ت شييييييييييييين الخ مة، بلغ ع   املسييييييييييييتف/ ين م2020يد /د  9بتاريخ 

 حالة.

مشييييييياركة امل يرية العامة لشييييييي ون األشيييييييخاص ذوي اإلعاقة منظمة االسيييييييكدا في رصييييييي  الجهد   -

 التي بذلت.
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تم وضيييييييييييييع املدظفين من األشيييييييييييييخييياص ذوي اإلعييياقييية، وأصيييييييييييييحييياب االمراض املزمنييية والحداميييل  -

 واملرضعات، وذوي املسافات البع/   ضمن العاملين عن ُبع .

م/ع مراكز التييأ /ييل الحكدم/يية واأل ل/يية والخيياصييييييييييييييية على تعل/ق خيي مييات وبرامج التييأ /ييل في ج -

 من تاريخ 
 
 م.2020مار   12مستدى السل نة اعتبارا

والب امج املرتب يية بييه على مسيييييييييييييتدى جم/ع مراكز التييأ /ييل  2020 2019ان يياء العييام التييأ /لي  -

 من تاريخ 
 
 م.2020مايد  7الحكدم/ة واأل ل/ة والخاصة على مستدى السل نة اعتبارا

عييي   من الحلقيييات النقييياشييييييييييييي/ييية االف  اضييييييييييييي/ييية في ظيييل الجيييائحييية من خالل وزار  التنم/ييية عقييي   -

االجتماع/ة وع   من الجهات الحكدم/ة وم سسات املجتمع امل ني لتبا ل أفضل املمارسات 

 وتأثي اته على املرأ  واألسر  وال فل ذي اإلعاقة. 19للتح يات النات ة عن كدف/  

دل التمكين االجتما ي للمرأ  املسيييييييييينة واملرأ  ذات اإلعاقة تنف/ذ حلقة  قاشيييييييييي/ة اف  اضيييييييييي/ة ح -

 بالتعاون مع املكتب شبة اإلقل/لي في مسقط بمشاركة املختصين واملهتمين في  ذا املجال.

 قامت وزار  ال  ب/ة والتعل/م بتفع/ل  ظام التعل/م عن بع  لألطفال ذوي اإلعاقة عن طريق: -

 صات التعل/م/ة وعلى قنا  جري   الرؤيا بث  رو  لل لبة ذوي اإلعاقة على املن
 ل الب الصف الثاني عشر والحا ي عشر.

 اإلشار  بلغة من املحافظات التعل/م/ة م  جمة تدعدية إ تار ف/ يد ات 
 مداقع على جم/ع حدل طرق الدقاية من في و  كرو ا ونشره لك/ف/ة والصدر 
 .امل ار  وفي االلك  وني التداصل

لقرارات  والتعل/م بييإعيي ا  وتصيييييييييييييدير بعض مقيياطع ف/يي يد بلغيية االشيييييييييييييييار قييامييت وزار  ال  ب/يية  -

اللجنيية العل/ييا املكلفيية ببحييث آل/يية التعييامييل مع في و  كدرو ييا، ومبييا ر  )خل/ييك بييالبرييت  و تم 

 -دت/دب ا ييامييل  يياطقيية بييال/ بث ييا ونشييييييييييييير ييا عب  مداقع التداصيييييييييييييييل االجتمييا ي املتيياحيية عب  قنييا 

 وصفحة ال مج السمصي-اب الداتس

فذت وزار  ال  ب/ة والتعل/م املبا ر  الدطن/ة للتعلم عن بع  بالتعاون مع جري   الرؤية في   -

سل نة عمان وهي عبار   رو  مرئ/ة على املنصات االلك  و /ة وقنا  ال/دت/دب لجري   الرؤيا 

تست  ف ال الب ذوي اإلعاقة السمع/ة ب م/ع املحافظات التعل/م/ة للصفدف الثاني عشر 

 عشر.  والحا ي
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:
 
 الخاص والقطاع املدتي املجتمع جهود ثالثا

 ا تي: في اإلعاقة مجال في العاملة الجمعيات جهود تتمثل

 املعوقين: األط ال رعاية جمعية -

ت ب/ق كافة اإلجراءات االح  ازية ب واالل زامملراكز التابعة للجمع/ة بشيييييييييييييكل م قت في ا وام التعل/ق 

 على سيييييييييييييالميية األطفييال والكدا ر التييأ /ل/يية واإل ارييية، 
 
واتبيياع املعتميي   ملداجهيية في و  كدرو ييا حفيياظييا

وزارتي الصحة والتنم/ة االجتماع/ة املتعلقة اللجنة العل/ا و التدص/ات والتعل/مات الصا ر  من  كافة

اعييات والفصيييييييييييييدل اليي راسييييييييييييي/يية واملكيياتييب وم تلف مرافق بيياإلجراءات االح  ازييية  من ح/ييث تعق/م القيي

التداصييييييييييييييييل مع ،  املراكز الييي اخل/ييية والخيييارج/ييية، وتدفي  امل هرات واملعقميييات واأل وات الالزمييية ليييذليييك

لضيييييمان اسيييييتمرارية العمل/ة التأ /ل/ة في املنزل، من خالل مبا ر  التعل/م والتداصيييييل واملتابعة  االسييييير

، واع ا  خ ة طدارئ للتعامل مع مات واألخصييييييييائ/ين وأول/اء أمدر املعلقبل ع  بشييييييييكل يدمي من عن بُ 

اركان رئرسيي/ة وهي التعل/م عن بع ، والتعل/م  3األوضيياع الحال/ة وخ ة تأ /ل مسييتقبل/ة تعتم  على 

 الفر ي )إ ار  الحالة الداح   ، وال عم النف  ي واالرشا ي لألسر.

 للمعوقين: الُعمانية الجمعية -

التداصيييييييييييييل االجتما ي، والرسيييييييييييييائل النصييييييييييييي/ة، ومقاطع الف/ يد، حدل إجراءات التدع/ة عب  وسيييييييييييييائل 

 ، وتدزيع امل ن األساس/ة لألشخاص األعضاء في شهر رمضان.١٩الدقاية من جائحة كدف/  

 للمك وفين: النور  جمعية -

ايقاف الت معات االسييييييييييبدع/ة بين االعضيييييييييياء في الجمع/ة، و اقامة محاضييييييييييرات تدعدية و صييييييييييح/ة كل 

تعرف على  ذا الفي و  و ك/ف/ة الدقاية منه و كذلك طريقة التعق/م الصيييييح/حة، و زيا   اسيييييبدع لل

الد ي الصيييييييييييييحي لي ى اسييييييييييييير املكفدفين ح/يث ان م  م املرافقين للمكفدفين في حيال اضييييييييييييي ر الكف/ف 

للخرور من املنزل، وإقيياميية مسيييييييييييييييابقييات ثقيياف/يية عن طريق برامج التداصيييييييييييييييل االجتمييا ي و هي تقييام كييل 

 م االعضييييييياء باإلجابة على االسيييييييئلة عن طرق ارسيييييييال االجابات الى واتس اب الجمع/ة، واسيييييييبدع و يقد 

اقامة الجمع/ة ممثلة في لجنة املرأ   ور  في ال بخ للعضيييييييييييييدات الكف/فات و كا ت على مسيييييييييييييتدي  ول 

 . م لس التعاون و كا ت كذلك عن طريق برامج التداصل االجتما ي

 

 



12 
 

 اإلعاقة: ذوي  لألط ال ر املبك التدخل جمعية -

التداصييل بشييكل مسييتمر مع االسيير من خالل وسييائل التداصييل املختلفة االجتما ي والهاتف، وارسييال 

تمارين مصيييدر  لهم من خالل الف/ يد واسيييتقبال الف/ يد ات املصيييدر  من االسييير لتق//م ا اء االسييير 

باألنشيي ة املختلفة في ت ريب اطفالهم واجراء التغذية الراجعة وتق يم التدصيي/ات لألسيير، وتزوي  م 

 ذات الصلة بأطفالهم.

  السمعية: اإلعاقة لذوي  الُعمانية الجمعية -

يفدن لتلقي واأل  لأل  روي   Sign Book)  شييييييييييييي ت الجمع/ة الُعما /ة لذوي اإلعاقة السيييييييييييييمع/ة ت ب/ق

 للغة االشيييييار ، املشييييياركة ال  جمة اتصييييياالت واسيييييتفسيييييارات األشيييييخاص ذوي اإلعاقة السيييييمع/ة املرئ/ة

 .الب امج املق مة بالتلفزيدن الُعماني ووسائل التداصلب

 للتوحد: الُعمانية الجمعية -

قامت الجمع/ة خالل الجائحة بع   مبا رات وإجراءات وذلك تماشيييييييييييي/ا من التعل/مات الصييييييييييييا ر  

من الجهات املعن/ة واالح  ازات الدقائ/ة الضييييرورية ومحاولة من ا للت ف/ف من آثار الجائحة على 

 كالتالي:الفئات التي ت  مها، و لخصها 

على املصييييييييييييييابين بالتدح   19ف/  تنف/ذ  راسيييييييييييييية بعندان ) راسيييييييييييييية علم/ة حدل آثار جائحة كد  -1

 وأسر م في السل نة .

 تنف/ذ برامج ت ريب/ة ألسر املصابين بالتدح  في طرق التعامل معهم عن بع . -2

تسييييييييييييه/ل حصييييييييييييدل بعض األسيييييييييييير التي تر ى مصييييييييييييابين بالتدح  على  عم مالي من خالل بعض  -3

 املتب عين.

 ل خل املح و  واملعسر .تصم/م وإع ا  قاع   ب/ا ات حدل أسر املصابين بالتدح  ذات ا -4

اعتما   ظام العمل عن بع  ملدظفي الجمع/ة، وت ب/ق كافة اإلجراءات االح  ازية املناسيييييييييييييبة  -5

 لذلك.

تق يم الخ مات املختلفة لألعضيييييييياء وللجمهدر عن طريق أ ظمة خاصيييييييية بالجمع/ة تعمل عن  -6

سيييييييييييييالت بعييييي ، كت ييييي يييييي  العضيييييييييييييديييييية أو اال تسيييييييييييييييييياب لهيييييا أو تحدييييييل التب عيييييات والهبيييييات واملرا

 واالستشارات األسرية .. الخ.

ت شييييين مبا ر  الصيييين وق التكافلي ل عم أسيييير املصييييابين بالتدح  والتي تأثرت بسييييبب جائحة  -7

 .19كدف/ 
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  داون: ملتازمة الُعمانية الجمعية -

، بتدزيع )م شيييييييييييييدرات تثق/ف/ييية، معقميييات ١٩حمالت التدع/ييية عن ك/ف/ييية الدقيييايييية من جيييائحييية كدف/ييي  

ف/ يد ات تدع/ة بأ م/ة حماية أطفال متالزمة  اون، وف/ يد بمناسيييبة ع/   تحمل شيييعار الجمع/ة،

كما  الف ر السييع/  أب اله أطفال متالزمة  اون يشييجعدن ف/ه املجتمع على االحتفاء بالع/  باملنزل ،

قامت الجمع/ة بالتأ /ل عن ُبع  عب  ت ب/ق زووم وذلك السييييييييييييتكمال بر ام ها التأ /لي تحت شييييييييييييعار 

 رت . خل/ك بالب

 ماتي:العُ  الخاص األوملبياد جمعية -

اسييتمرار مشيياركه األشييخاص ذوي اإلعاقة في الفعال/ات ال ول/ة ر م الجائحة، وطرح مسييابقة خل/ك 

في البرت وحارب كدرو ا بمهاراتك الرياضي/ة وعرض املشياركات على ع   حلقات على وسيائل التداصل 

الخيييياص العميييياني وم لس الالعبين القييييا   عب  اجتميييياع تدعدي عن أنشييييييييييييي يييية األوملب/ييييا  ، االجتمييييا ي

املنصيييييييييية االف  اضيييييييييي/ة   يسييييييييييت  ف أول/اء امدر الالعبين القا   االعضيييييييييياء في م لس م اخالت الالعبين 

 القا  .

  الخيرية: لألعمال جسر  مؤسسة -

 شراء أجهز  تنفس لذوي ال خل املح و  وأسر الضمان االجتما ي.

 والط ولة: لألمومة الرحمة جمعية -

جهاز حاسييييييييييييييب آلي محمدل لخ مة برامج التعل/م عن بع  لذوي ال خل املح و   500تدزيع أكث  عن 

 وأسر الضمان االجتما ي.

 

 كاافاة مع باالتعااون  مسااااااااااااتعادة" "واليتي مباادرة عبر  االجتمااعياة التنمياة لجاان دور  ت عيال -

 والخيرية. التطوعية ال رق 

 هذه تسااااااااهم بحيث الجنساااااااين  م  متطوع آالف 5000 م  أكثر  املتطوعين أعداد بلغا -

 األعمال في املشاركة أو  اإلغاثة مواد أيصال في كان سواء امليداتي الدعم تقديم في ال رق 

 واإلدارية. امليدانية
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أفراد الخيريااااااة واملؤسااااااااااااساااااااااااااااااات األهليااااااة الجمعيااااااات مبااااااادرات تنظيم -  لتوفير  املجتمع و

 بالقطاع العاملين وكذلك ا عزله تم التي املناطق في للمتضاااااااااااارري  الغذائية االحتياجات

  العمل. توق  بسبب أحوالهم تضررت الذي  الخاص

 الدعم. أنواع كافة تقديم في واملرشدات للكشافة العامة الهيئة ساهمةم -

 مجتمعية مباادرات والتجاار  األعماال ورجاال الخااص القطااع شااااااااااااركاات م  عادد   أطلقاا -

 وذلااك  19 كوفيااد“ سااااااااااااتجاادامل كورونااا فيروس محاااربااة في ال كومااة جهود تاادعم نوعيااة

  وكااذلااك التحااديااات لتجاااوز  التضاااااااااااااامني والت اااعاال الوطني دورهااا ع ى لتؤكااد
 
 ع ى تاايكياادا

 واإلتساتي. الوطني ال س وظهور  االجتماعية املسؤولية م اهيم

 في وذلك االجتماعي والضاااامان امل دود الدخل ذوي  للمرضاااا   تن س أجهزة شااااراء تمويل -

 والخاص. ال كومي طاعينالق بين والتعاون  الشراكة إطار 
 

 
 
 املستقبلية: التوجهات :رابعا

 :التيهيل مجال
 

يعمييييل على رصييييييييييييييييي  جم/ع الخيييي مييييات املقيييي مييية  بدزار  التنم/يييية االجتميييياع/يييية تشيييييييييييييك/ييييل فريق عمييييل -

% )ب ء من تق يم 100لألشيييخاص ذوي اإلعاقة وتصييي /فها الى، خ مات يمكن تق يمها الك  و /ا 

ال ليييب الى ن يييايييية اسيييييييييييييتالم الخييي مييية ، وخييي ميييات يعتمييي  تقييي يمهيييا مبييياشييييييييييييير  للمراجع وفي حييياالت 

مشييييييييروع  إطارحق/قه في وتسييييييييصى الدزار  لتالضييييييييرور  يمكن ان تكدن  نا  تسييييييييه/الت الك  و /ة، 

 التحدل الرقلي.

عن  الضرور  وبرامج استشارات  ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة استشارات  ائمة تق يم خ مات -

 وحاالت ال دارئ واألزمات، وتق يم الب امج الت ريب/ة لألسر.

 والتأ /ل عن بع  وت دير خ مات التأ /ل بشكل عام. والتأ /ل املنزلي التدجه للتأ /ل الفر ي  -

تقدم امل يرية العامة لشييي ون األشيييخاص ذوي اإلعاقة بتنف/ذ  راسييية بعندان: )اآلثار االجتماع/ة  -

على أسييييييييييير  19واالقتصيييييييييييا ية والنفسييييييييييي/ة الناجمة عن ا تشيييييييييييار في و  كدرو ا املسيييييييييييت   كدف/  

 األطفال ذوي اإلعاقة في سل نة ُعمان .
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دقع إلك  وني أو ت ب/ق لتق يم ال عم الفني لألسيير يشييتمل على جم/ع املراكز الحكدم/ة إنشيياء م -

ومسيييييييييجل   ا جم/ع الت صيييييييييصيييييييييات وجم/ع العاملين باملراكز حت  يتمكن ولي  واال ل/ة والخاصييييييييية

 في أي وقت باإلضيييييييييييافة لتفع/ل خ مة الخط السييييييييييياخن حالة ابنهاألمر من اسيييييييييييتشيييييييييييار  املخت  ب

 .املرئي باالتصال

يييييافيييييية مراكز التييييييأ /ييييييل  - تعم/م اإلجراءات االح  ازييييييية والت هيزات واأل وات الداجييييييب تدافر ييييييا في كي

 الحكدم/ة واأل ل/ة والخاصة.

 

 الص ة: مجال
 

 على: بالعمل الصحة وزار  تقدم

التدسيييع في خ مات الع/ا ات االف  اضييي/ة لتشيييمل م سيييسيييات الرعاية الصيييح/ة بكافة أ داعها مع  -

 للكا ر.س/اسات للعمل وبروتكدالت استح اث 

 ،19التدسيييييييييييييع في خ مات الخط السيييييييييييييياخن لل عم النف ييييييييييييي ي لجم/ع األفرا  في ظل جائحة كدف/  -

 وذلك عن طريق تكاتف جهد  الع/ا ات الصح/ة الخاصة وامل سسات الصح/ة الحكدم/ة.

الى اال تظار  اسييييييتمرارية العمل باآلل/ات املتبعة لضييييييمان تدفي  األ وية ل ى املرضيييييي    ون الحاجة -

في امل سييسييات الصييح/ة وذلك عن طريق إع اء مداع/  مسييبقة لصييرف األ وية وتدصيي/ل األ وية 

 للمنازل.

رفع الد ي ل ى املرضييييييييي   املصيييييييييابين باألمراض املزمنة كالضيييييييييغط والسيييييييييكري والربد بأ م/ة اال ار   -

 الذات/ة لألمراض وك/ف/ة ت ب/قها. 

 ضييييييييةم فق/ا  للضيييييييييغط والسيييييييييكري بأسيييييييييعار  هز التعاون مع الصييييييييي/ ل/ات الخاصييييييييية لتدفي  أج -

 .األول/ة الصح/ة الرعاية م سسات في واملسجلين ملرض   السكري والضغط
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 التعليم: مجال
 

  بتاريخ 2020 94شييييييييييكلت وزار  ال  ب/ة والتعل/م لجنتين فن/ة وتنف/ذية وفق القرار الدزاري رقم ) -

عالي ال كتدر  وزير  ال  ب/ة والتعل/م، لالسيييييييييتع ا  للعام ملتحت اإلشيييييييييراف املباشييييييييير  2020مايد  7

وذلك لت دير  ، ١٩في ضيييييييييدء مسيييييييييت  ات في و  كدرو ا )كدف/  2021 2020ال راسييييييييي ي القا م 

  ، اق  اح 19ب ائل لتشييييييغ/ل امل ار  وفق املسييييييت  ات املرتب ة ب ائحة في و  كدرو ا )كدف/  

ة ، مع وضييييييييع ب ائل لت ب/ق الخ ة ال راسيييييييي/ة بما التع يالت املرتب ة بمحتدى املناهج ال راسيييييييي/

 . يكفل سالمة ال الب واله/ئات الت ريس/ة واإل ارية

التدجه الكبي   حد زيا    عم التعلم الك  وني والتعلم عن بع ، عن طريق املنصيييييات التعل/م/ة،  -

 املكتبات الرقم/ة، التحضي  االلك  وني لل رو  من قبل املعلمين.

 م.2021 2020لتشغ/ل م ار  ال  ب/ة الخاصة للعام ال راس ي ت دير مق  حات  -
 

 املدتي: املجتمع مؤسسات
 

ق مت الجمع/ة الُعما /ة للتدح  مشييروع إنشيياء صيين وق ل عم أسيير التدح يين الذين تأثروا  -

 من الجائحة.

 

:
 
 املقترحة وال لول  املتوقعة التحديات خامسا

 

 التعليم:مجال 

 املق  حةالحلدل  أ م التح يات م

1  

تحيي يييات تقن/يية وفن/يية عنيي  ات يياذ قرار التعلم 

االلك  وني عب  املنصييييييييييييييييات التعل/م/يييية والتعلم 

عن بعييييي ، ح/يييييث سيييييييييييييرتدجيييييب تدفي  التقن/يييييات 

 .واألجهز  لجم/ع أطفال عمان وبامل ار 

الت سييييييييييييي/ق والتعييييياون مع امل سيييييييييييييسيييييييييييييييييات املشيييييييييييييغلييييية 

 .لالتصاالت بالسل نة

2  

بشأن التعلم تح يات ثقاف/ة ومتعلقة باألسر  

سيييييييييييييت ييييي  بعض -عن بعييييي  والتعلم االلك  وني 

األسييييييييييييير صيييييييييييييعدبة تعل/م أبنيا  يا عب  الدسيييييييييييييائل 

 .التقن/ة

تكث/ف تيييييي ريييييييب وتدع/يييييية أول/يييييياء األمدر، او إجراء 

زيارات من قبل املختصيييييييييييين لهذه األسييييييييييير ملسييييييييييياع   

 .تعل/م ال لبة وفق بر امج زمني مقنن
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 املق  حةالحلدل  أ م التح يات م

3  
تحييييي ييييييات ميييييا يييييية متعلقييييية بتشيييييييييييييغ/يييييل بييييي ائيييييل 

 .  والخ ط ال راس/ة وال/ات التقديمللم ار 

الييتيي سيييييييييييييي/ييق والييتييعيييييياون مييع بييعييض جييهييييييات الييقيي يييييياع 

 .الخاص، وامل سسات املشغلة لالتصاالت

4  

صيييييييييييييعدبيية تعل/م بعض فئييات ذوي اإلعيياقيية عن 

طريق التعلم عن بعييييي ، واليييييذين يتحتم علي م 

حضيييييييييييييدر جلسيييييييييييييييات محييي    وتيييأ /يييل من قبيييل 

 .املختصين، مع تدفر األجهز  واأل وات الالزمة

تنظ/م زيارات منزل/ة يقدم   ا املختصييييييدن ملسيييييياع   

األطفال الذين يحتاجدن للجلسييييييييييات مع أخذ بعض 

 .األ وات املع/نة إلي م

 

 مجال التيهيل:

 الحلدل املق  حة أ م التح يات م

الب امج التأ /ل/ة أو الت ريب/ة صعدبة تق يم   1

او االرشييييييييييييييييييا ييييييية أو االسيييييييييييييتشييييييييييييييييييارات الفن/يييييية 

تقيييي يمهييييا لألسييييييييييييير أو يمكن اإللك  و /يييية التي 

 الظروف  خالل الجييائحيية تقيي يمهييا للحيياالت 

 االست نائ/ة فقط.

تقيييي يم خيييي ميييية التق//م بيييي رجييييات متفيييياوتيييية كييييل  -

حسييييييييييييب الت صيييييييييييي  أو املجال وفق آل/ة مع/نة 

 عن طريق التداصل املرئي من ولي األمر. 

تنف/يييييذ بعض الجلسيييييييييييييييييات الفر يييييية بييييياملنزل عن  -

وقييييييت طييييريييييق ولييييي األميييير والييييرجييييدع لييييلييييميييي ييييتيييي  

 الحاجة.

تفع/يييل خييي مييية الرسيييييييييييييييائيييل النصييييييييييييي/ييية  وسيييييييييييييييائيييل  -

 التداصل االجتما ي للتدع/ة واإلرشا  لألسر.

تح ي  وتنظ/م  ورات ت ريب/ة لألسييير عن طريق  -

التسييييج/ل بمدقع الدزار  بالرقم امل ني أو ب اقة 

 شخ  معاق  فسه.

إنشاء مدقع إلك  وني أو منصة م عمة بمقاطع  -

يمكن أن تنفيييييذ  مرئ/ييييية عن جم/ع املهيييييارات التي

باملنزل ب م/ع الت صييصييات ويمكن الرجدع الي ا 

 في أي وقت.
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 الحلدل املق  حة أ م التح يات م

   هيياتصييييييييييييي /ف من ح/ييث  دع اإلعيياقييةاختالف   2

الحاالت التي يمكن أن تسيييييييتف/   رجة شييييييي   

من برامج التيييأ /يييل املنزلي سيييييييييييييداء التق//م أو 

تق يم الت خل التأ /لي وذلك بشيييييييييييييكل  ائم 

 .أو في الظروف االست نائ/ة

 ال االت البسيطة واملتوسطة: 

  كما  د مدضيييي  Onlineالعمل معها عن التداصييييل )

 سييييييداء بالحضييييييدر للمركز في صييييييدر  جلسييييييات 
 
سييييييلفا

فر ييييييية أو تعييييييامييييييل ولي األمر مبيييييياشييييييييييييير  مع الحيييييياليييييية 

 .ومتابعت ا من قبل املخت 
 

 :ال االت الشديدة

زيااااااارات دوريااااااة باااااااملااااا ااااا ل ماااااع األخااااااذ فاااااي االعاااااتااااابااااااار 

اإلجراءات االحترازية املناسااااااااااااابة  وذلك يحتا  إ ى 

 توفير التا ي: 

  يييييا ر م ت  ومتفرن لتنف/ييييييذ بر ييييييامج تدفي  كي

الزيارات املنزل/ة وذلك في الت صييييييصييييييات التال/ة 

 )عالر طب/صي والعالر الدظ/في .

  الق/يييام بزييييار  املخت  لتق//م وتيييأ /يييل الحييياالت

الشييييي ي   والتي يصيييييعب وصيييييدلها للمركز حسيييييب 

خ يييية زمن/يييية محيييي    و ييييذا معمدل بييييه في بعض 

 املراكز )يحتار تعم/م على باقي املراكز .

  تق يم الجلسيييييات املنزل/ة في الف    املسيييييائ/ة من

خالل االسيييييييييييييتفا   من الكا ر املدجد  في مراكز 

 التأ /ل الحكدم/ة.

  تدفي  وسييييييييييييي/ليية  قييل خيياصيييييييييييييية بييالب  ييامج وم هز 

 بالدسائل واأل وات الضرورية.

3  

الظروف الخاصييييييييييييية باألسييييييييييييير  )ع م تدفر  -

، الشيييييييييييخ  املناسيييييييييييب باألسييييييييييير  للت ريب

 . ع م تدفر وسائل التقن/ة الالزمة

وجد  حاالت شيييي ي   أو أكث  من حالة في  -

 األسر  الداح  .

تنف/ييييذ وتفع/ييييل ت ب/ق   مدقع الك  وني ميييي عم  -

بأسيييييييييييييماء املختصيييييييييييييين في كل املجاالت ويقدم ولي 

األميير بيييييياخييتيي/ييييييار الييتيي صيييييييييييييي  الييييييذي ييير ييييييب فييي 

 االستفسار عنه.

 تفع/ل خاص/ة الخط الساخن. -
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عيي م تييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدفر الب /يية التحت/يية الالزميية  -

 .في بعض الداليات الداي فاي   )اال    ت

اول/اء االمدر ال يدج  ل ي م أجهز  بعض  -

الحيياسيييييييييييييدب املنيياسيييييييييييييبيية وامل لدبيية إلتمييام 

 العمل من خاللها.

ت االتصيييييييييييياالت لتدصيييييييييييي/ل التداصييييييييييييل مع شييييييييييييركا  -

  الخ مة لألسر )الشراكة املجتمع/ة .

 لألسر باملنازل. اآلليتدفي  أجهز  الحاسب  -

4  

صيييعدبة إجراء تق//م لحالة ج ي   إلك  وني 

لعييي م تدفر الخب   بييياألسييييييييييييير  وكيييذليييك لعييي م 

تدفر املعييايي  الالزميية إلجراء التق//م املبيي ئي 

 ألن األسر  ستكدن  ي  محاي  .

املهارات واأل  اف التي يمكن أن يقدم   ا ولي تح ي  

األمر مع الحالة بناء على تدج/ه مباشييييييييير من املخت  

عب  املق ع املرئي املباشيييييييييييير ويقدم املخت  باملالحظة 

 وتسج/ل االست ابة.

5  

اعميييال بعض أول/ييياء االمدر في االشيييييييييييييغيييال  -

الحر  التي تسيييييييييييييتدجيييب الخرور من املنزل 

الدقييييت بشيييييييييييييكييييل مسيييييييييييييتمر وعيييي م اع يييياء 

الكافي واملناسييييييب ملتابعة االخصييييييائ/ين من 

 خالل وسائل التداصل املست  مة.

ع م تدفر الخب   الالزمة لتنف/ذ األنشييييي ة  -

لييبييعييض املييهييييييارات الييتييي تييحييتييييييار الييتييعييييييامييييييل 

 املباشر مع املخت .

 ظهدر مشكالت سلدك/ة مفاجأ . -

تنظ/م أوقييات الجلسييييييييييييييات حسييييييييييييييب املداع/يي  التي  -

 تتناسب مع األسر.

 تدفي  الت ريب الالزم لألسر   -

 اإلرشا  والتدج/ه األسري. -

التداصييل مع املخت  عن  ب اية ظهدر املشييكالت  -

 السلدك/ة.

6  
عييييي م تدفر األ وات والدسيييييييييييييييييائيييييل الالزمييييية في 

 البرئة املنزل/ة.

 ضرور  تدفي  األ وات األساس/ة للتق//م. -

يتم عن طريق التداصل املرئي مع املخت  واملنفذ  -

مع الحيييياليييية مع تدفي  بعض األ وات من األسيييييييييييير  

والدسيييييييييييييائل الالزمة. بتنف/ذ تدجي ات وإرشيييييييييييييا ات 

 املخت  ولكن ال ترتقي لجلسة عالج/ة.

7  

قيليييييية فيي عيييييي   األخصيييييييييييييييييييائي/ييين واليفيني/ييييييات  -

 بالجلسات الفر ية بال  ب/ة الخاصة.

 /يياب األنشييييييييييييي يية الجميياع/يية واألنشييييييييييييي يية  -

الالصييييييييييييف/ة. وتأثي  ا السييييييييييييلبي على ت دير 

 الحالة.

 آل/ة ا تقال الحاالت من وإلى املركز.  -

 تنظ/م الج اول بما يتناسب مع الظروف الحال/ة. -

تنظ/م األنشيييي ة الجماع/ة والالصييييف/ة عن طريق  -

 به. املعمدل الب  امج املرئي 

االح  ازييييية في وسيييييييييييييييييائييييل النقييييل تدفي  اإلجراءات  -

 وت ريب املشرف   والسائق علي ا.
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إجييييييازات الييكييييييا ر الييفيينييي خييالل الييتييدقيي/يييييييت  -

 الص/في.

ع م تح ي  أوقات زمن/ة لتق يم وجبات  -

 التغذية. 

تنظ/م آل/يييييية االجييييييازات لتتنيييييياسيييييييييييييييييييب مع ظروف  -

 الدضع.

بسييييييييييييي/ يية  بييأعيي ا  تقسييييييييييييي/م الحيياالت ملجمدعييات -

 أثناء تق يم الدجبات.
 

 املجال الصحي:
 

 الحلدل املق  حة أ م التح يات م

1  

الع   الكبي  للمرضييييييييييييي   املصيييييييييييييابين باألمراض 

السييييييييييييييليي يينيييييية وصييييييييييييييعييدبيييييية تييقيييييي يييم املييزميينيييييية فييي 

الخ مات الصح/ة في امل سسات للتقل/ل من 

تداج  املرضي   في امل سيسيات الصيح/ة حفظا 

على سييييييييالمة األفرا  والنشييييييييغال امل سييييييييسيييييييييات 

الصييييييييييييييحيي/يييييية بييمييتييييييابييعيييييية الييحيييييياالت املصيييييييييييييييييييابيييييية 

 .19بكدف/ 

لسيييييييييييهدلة برامج الك  و /ة مرسييييييييييير  وت دير تدفي   -

 الحصدل على الخ مات والتداصل مع املرض   

رفع الد ي بييييييأ م/يييييية اإل ار  الييييييذات/يييييية لألمراض  -

 والتداصل مع امل سسات الصح/ة عن  الحاجة.

رفع الد ي بأ م/ة اتباع أ ماط الح/ا  الصييييييييييييح/ة  -

 واتباع خ ة العالر لت نب املضاعفات. 

 

 

 وتسيل هللا السامة للجميع

  


