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. لكن مطالبة الناس بالبقاء 19-ية َمن هم أكثر عرضة لمخاطر األمراض الشديدة إذا ما أصيبوا بفيروس كوفيديتمثل الهدف من العزل المنزلي في حما

ية. فيُشعر في المنزل والحد من اختالطهم باآلخرين لفترة طويلة من الزمن يمكن أن يؤثر بشكل كبير في جودة حياتهم وكذلك في صحتهم العقلية والبدن

أسبوًعا الكثير من الناس بالقلق الشديد حيال ما سيحدث بعد ذلك. فهم يتطلعون إلى استئناف حياتهم ولكنهم غير  12ب من العزل المنزلي لما يقر

 متأكدين من كيفية إنهاء العزل المنزلي في ظل استمرار وجود الفيروس في مجتمعاتنا.

 
األسئلة، ورسم المسار المحتمل للخروج من العزل المنزلي مما يتيح مزيًدا من الحرية مع لذا فإن الغرض من هذه الوثيقة هو البدء في اإلجابة عن تلك 

 الحفاظ على سالمة أولئك األكثر عرضة للخطر.

 
واالختبار والحماية. يرتبط مستقبل العزل المنزلي ارتباًطا وثيقًا بالنجاح في استراتيجيتنا األشمل للسيطرة على الفيروس من خالل خريطة الطريق 

مية فعندما تتم السيطرة على الفيروس، سيصبح الوضع أكثر أمانًا لَمن يخضعون للعزل المنزلي بحيث يمكنهم العودة تدريجيًا إلى حياتهم اليو

 االعتيادية. 

 
بصدد إدخال تغييرين على إرشادات العزل المنزلي،  لقد وعدنا بأن تكون إرشاداتنا بشأن العزل المنزلي مناسبة السكتلندا وتستند إلى األدلة. لذلك فإننا

يوليو. ثانيًا،  31وقد تمت الموافقة عليهما بناًء على توصية من مجموعاتنا االستشارية السريرية والعلمية. أواًل، سنمدد إرشادات العزل المنزلي حتى 

 يونيو. 18لمنزلي بإمكانية الخروج لممارسة الرياضة اعتباًرا من إذا انخفضت معدالت العدوى إلى حد كاٍف، فسنرشد األشخاص الخاضعين للعزل ا

 
يونيو. ومستويات العدوى في المجتمع اآلن  18أسبوًعا على األقل تنتهي في  12كانت اإلرشادات األصلية تنص على الخضوع للعزل المنزلي لمدة 

ح باستمرار العزل المنزلي لَمن هم أعلى عرضة للمخاطر السريرية. وألن أقل بكثير مما كانت عليه في شهر مارس، لكن األدلة تشير إلى أنه يُنص

 ك. الغرض األساسي من العزل المنزلي هو إنقاذ األرواح، فال يبدو من الصواب إنهاؤه قبل األوان إلى أن نكون واثقين من أن األدلة تدعم ذل

 
دوم على المدى الطويل. فكلما نُصح األشخاص بالعزل المنزلي فترة أطول، زاد ومع ذلك، فإننا ندرك تماًما أن العزل المنزلي صعب وال يمكن أن ي

مرار هذه تأثير ذلك في صحتهم البدنية والعقلية، وكذلك في عالقاتهم بأسرهم وأحبائهم وفي جودة حياتهم. ونحن نراقب هذه التأثيرات ونقي ِّم باست

 األضرار في مقابل فوائد العزل المنزلي.

 نهج جديد للعزل المنزلياالنتقال إلى 

نحن نعلم أكثر عن الفيروس طوال الوقت، وخاصةً فيما يتعلق بالعوامل التي تزيد أو تحد من المخاطر على أشخاص معينين. ونظًرا الختالف 

حديد القرارات بحاجة إلى التحرك نحو فكرة تمكين األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي من ت االعتبارات المهمة باختالف األشخاص، فإننا

 المناسبة لهم بشأن كيفية القيام بذلك. بمجرد توفر قاعدة األدلة خالل فصل الصيف، سنقوم بما يلي:

 تزويد األشخاص بأدلة سريرية ُمحدثة حول حاالتهم وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بخطر إصابتهم بفيروس كوفيد، •

 غيرة للعدوى في المجتمع وكيفية الحد من فرصة اإلصابة بالفيروسمساعدة الخاضعين للعزل المنزلي على فهم المستويات المت •

 توفير تلك المعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها وفهمها واالستفادة منها، •

 منح األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي إمكانية الوصول للدعم الذي يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم، •

 األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي لتطبيق قراراتهم فعليًا.دعم  •

للتأكد أن  هذه القرارات لها تأثير هائل في حياة األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي وكذلك في حياة أحبائهم. لذا من المهم أن نبذل كل ما في وسعنا

 لديهم الفرصة للنظر فيما يهمهم.
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لى أفضل أدلة  سنستمر في تقديم اإلرشاد لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي على نحو يتسم بالصراحة واالنفتاح، كما نَعد بأن تستند إرشاداتنا دائًما إ

 لدينا. 

 
على مدى فهمنا قدر اإلمكان لفرص إصابة األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي بالفيروس والمخاطر التي قد يتعرضون لها إذا يعتمد هذا النهج 

نسق يُنفذ عبر حدث ذلك. تتزايد األدلة التي تدعم ذلك ولكننا بحاجة للتأكد أنها قوية بما يكفي قبل أن نبدأ في استخدامها لتغيير نهجنا. هناك عمل م

 ألربع لجمع هذه األدلة ونأمل أن نبدأ في جني ثمار ذلك على مدار الصيف.األمم ا

 تمديد العزل المنزلي

يوليو. وذلك ألنه على الرغم من أن معدالت العدوى أقل بكثير مما كانت عليه في بداية اإلغالق،  31نرشد الناس باالستمرار في العزل المنزلي حتى 

 رشاداتنا سيكون آمنًا بشكل كاٍف.فإننا ال نثق حتى اآلن بأن تغيير إ

 
تمر في خالل هذه الفترة سنراجع هذه اإلرشادات باستمرار ونراقب مستويات العدوى لفيروس كوفيد للتأكد أن ذلك ال يزال القرار الصائب. كما سنس

المنزلي في تلقي الدعم الذي يحصلون عليه، سواء أكان موازنة ذلك مع األضرار التي يسببها العزل المنزلي. سيستمر األشخاص الخاضعون للعزل 

توصيل   ذلك من خالل علب الطعام المجانية األسبوعية، أو الوصول إلى منافذ توصيل الطلبات الخاصة بمتاجر السوبر ماركت ذات األولوية، أو خدمة

 الطلبات بالصيدليات، أو أي شكل آخر من أشكال الدعم تقدمه السلطات المحلية. 

 
لذا  مع ذلك، نتفهم أنه ليس من العدل االستمرار في مطالبة الناس بالبقاء في منازلهم طوال الوقت، خاصةً في ظل تخفيف القيود على اآلخرين.و

 سنبحث عن طرق لتخفيف اإلرشادات تدريجيًا لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي إذا نصح األطباء والعلماء بأن ذلك آمن.

 الهواء الطلق ممارسة الرياضة في 
 سنبدأ بإجراء تغيير على اإلرشادات الخاصة بالخروج لممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

 
 يونيو.  18نتوقع أن يتمكن األشخاص الخاضعون للعزل المنزلي من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق اعتباًرا من 

 
األدلة. كما أن ذلك لن ينطبق على األشخاص المقيمين في دور التمريض أو دور رعاية يونيو بناًء على  18ومع ذلك، فإننا سنؤكد ذلك في 

 فنحن ال نثق بعد أن ذلك آمن. –المسنين 

 
 يونيو، فيجب عليك اتخاذ االحتياطات التالية:  18إذا كان قد تم إرشادك للخضوع للعزل المنزلي ورغبت في الخروج لممارسة الرياضة بعد تاريخ 

 
الهواء الطلق للمشي أو ركوب المركبات أو الركض أو ركوب الدراجة. ال نوصي بأن تشارك في األنشطة التي تُعقد في الهواء الطلق مثل  الخروج في

ن. لسكان اآلالجولف والمشي لمسافات طويلة والتجديف والسباحة في الهواء الطلق والصيد بالصنارة وما إلى ذلك، بالطريقة نفسها التي يمارسها بقية ا

 عليك:

 الخروج بمفردك أو مع شخص تعيش معه •

أن تحافظ بشدة على التباعد المكاني، يُعرف أيًضا باسم التباعد االجتماعي، في جميع األوقات، حتى إذا كنت تعيش مع الشخص الذي  •
 تخرج معه. الحفاظ على مسافة مترين )أو ثالث خطوات( بينك وبين األشخاص اآلخرين في جميع األوقات

 تلتقي بأي شخص ال تعيش معه أال •

 اختيار األوقات والمناطق الهادئة، ما أمكنك ذلك •

 ثانية على األقل بمجرد عودتك إلى المنزل 20غسل يديك لمدة  •
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 التغييرات المستقبلية لإلرشادات

يوليو   31سنحدد لك إرشادات ُمحدثة بحلول  ال ننوي أن نرشدك إلى العزل المنزلي الكامل لفترة أطول من الالزم دون إجراء مزيد من التغييرات.

 –وباإلضافة إلى التغييرات التي نشير إليها اآلن فيما يتعلق بممارسة الرياضة في الهواء الطلق  –ومع ذلك، بين الحين واآلخر  .على أقصى تقدير

 سنُجري مزيًدا من التغييرات إذا كان ذلك آمنًا.

 
للعزل المنزلي. كما أننا نراقب الفيروس فنحن نود أن نقدم لك اإلرشادات بشأن كيفية زيادة حريتك تدريجيًا، كما فعلنا مع َمن ال يخضعون 

ن فهم باستمرار، وبمجرد أن نرى أنه من اآلمن لك القيام بأمر ما، فسنعمل على تحديث إرشاداتنا. وعندما نتمكن من توفير معلومات لك تُمكنك م

 المخاطر الخاصة بحالتك واتخاذ القرارات بشأن ما هو مناسب لك، فسنفعل ذلك.

 
يطة الطريق، ستدعو الحاجة بشكل متزايد إلى أن يدرك الجمهور األعم دوره في الحفاظ على سالمة الخاضعين للعزل المنزلي، وال مع تقدمنا في خر

 سيما فيما يتعلق بدعم األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي الستعادة بعض أنماط الحياة الطبيعية، كما استطاع الجمهور األعم.
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 دمةالمق

. وقد صاغ ذلك ووافق 19-في بداية جائحة فيروس كوفيد، حددنا األشخاص األكثر عرضة لمخاطر األمراض الشديدة إذا ما أصيبوا بفيروس كوفيد

كثر عرضة أعليه رؤساء الخدمات الطبية األربعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك بناًء على قائمة بالحاالت الصحية التي يُعتقد أن أصحابها 

 لمخاطر األمراض الشديدة والوفاة إذا ما أصيبوا بالفيروس.

 
 لقد كان الهدف من القيود التي ُطبقت على عامة السكان هو الحد من انتشار الفيروس، وحماية السكان، وحماية خدماتنا الصحية. لكن العزل

عرضة للمخاطر. لقد طلبنا من هؤالء األشخاص اتخاذ أكثر الخطوات  أصبح يُطلق عليه، يهدف إلى إنقاذ أرواح األشخاص األكثر المنزلي، كما

صرامة لحماية أنفسهم. وننصحك بالبقاء في المنزل والحد من االختالط بأفراد أسرتك للتقليل من فرصة العدوى. منذ نهاية مارس، ُطلب من 

لسكان االسكتلنديين. ونضع تدابير الدعم لمساعدتك، ٪ من ا3وهو ما يمثل نسبة تفوق  –شخص الخضوع للعزل المنزلي  180,000حوالي 

 ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، توصيل األغذية واألدوية. 
  
 

 َمن الذين ُطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي؟

ضمن تلك المجموعة، فستتلقى خطابًا العزل المنزلي صعب للغاية، لذا نُصح به األشخاص الذين يُعتقد أنهم أكثر عرضة للمخاطر فقط. إذا كنت 

يعنيه  من رئيس الخدمات الطبية ينصحك بالعزل المنزلي ويخبرك بالدعم المتاح لك للقيام بذلك. وسيتصل بك الممارس العام أو طبيبك لمناقشة ما 

 ذلك بالنسبة لك وكيفية الحد من التأثيرات السلبية التي قد تحدث لك. 

 
 للمخاطر األشخاص التالين:تشمل المجموعة األكثر عرضة 

 
 َمن خضعوا لزرع األعضاء الصلبة •

 األشخاص الذين يعانون من سرطانات معينة •

األشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية شديدة بما في ذلك جميع حاالت التليف الكيسي والربو الشديد ومرض االنسداد الرئوي  •

 الشديد وفرط ضغط الدم الرئوي.( الشديد وتوسُّع القصبات COPDالمزمن )

لقية • التي   األشخاص الذين يعانون من األمراض النادرة بجميع أشكالها سواء كان مرًضا رئويًا خالليًا/الساركويد أو األخطاء االستقالبية الخِّ
 خاليا المنجلية المتماثلة( قد تزيد بشكل كبير من خطر اإلصابة باألمراض الُمعدية )مثل داء العوز المناعي المشترك الشديد ومرض ال

األشخاص الذين يعالجون بالتثبيط المناعي على نحو يؤدي إلى زيادة خطر العدوى بشكل كبير أو الذين خضعوا لعمليات إزالة  •
 الطحال

لقية أو المكتسبة  •  الحوامل المصابات بأمراض القلب الخطيرة أو الخِّ

 األشخاص الذين يتلقون عالج الغسيل الكلوي •

 
 //:https يمكنك االطالع على مزيد من التفاصيل حول هذه المجموعات، وكيفية تحديدها، على اإلنترنت:

www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/].  يمكنك أيًضا االطالع على أحدث

-NHS Inform: https://www.nhsinform. scot/illnesses-andاإلرشادات السريرية الخاصة بالعزل المنزلي على موقع 

conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus- covid-19-shielding#overview. 

 

 

والتعرف نحن نعلم أن اتباع اإلرشادات المتعلقة بالعزل المنزلي أمر صعب للغاية. لذا استمعنا لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي، لفهم تجاربك، 

 االهتمام بهذه اآلراء إذا أردنا أن نرسم طريقًا للمضي قدًما.على الدعم الذي تحتاج إليه، ولجمع المقترحات. وعلينا 

https://www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/
https://www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/
https://www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/
https://www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/
https://www.gov.scot/publications/covid-shielding/pages/highest-risk-classification/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-shielding%23overview
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ابتداًء من العزلة االجتماعية، وصواًل إلى  –يصف معظم األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت التأثير السلبي للعزل المنزلي في صحتهم العقلية 

الصحية في األسرة. كما عبروا أيًضا عن إحساس عميق باالفتقاد حيث تراجعت جودة حياتهم، باإلضافة إلى  الشعور بالذنب حيال تأثير حاالتهم 

يتأثر انعدام أسباب التمكين، والقلق، والخوف ال شك من اإلصابة بفيروس كوفيد. لكن العزل المنزلي ال يؤثر في األشخاص الخاضعين له فقط، بل 

 طر الناس التخاذ قرارات لتغير مسار حياتهم التباع اإلرشادات التي ليس من السهل االمتثال لها،بذلك كل من حولهم أيًضا. حيث يض

وجود وخاصة إذا كنت تعول أو لديك شركاء في العمل، أو إذا كنت بحاجة إلى دعم بدني أو طبيب عالج طبيعي، أو إذا كانت مساحة منزلك ال تتيح 

 مكان منفصل خاص بك.

 
أسبوًعا األولية، ويتساءل  12 العزل المنزلي كان صعبًا، فإن الكثير من الناس يشعرون بقلق شديد بشأن ما يحدث بعد مدة الـ وعلى الرغم من أن

بة عن تلك الكثيرون كيف سينتهي العزل المنزلي في حين ال يزال الفيروس موجوًدا في مجتمعاتنا. لذا فإن الغرض من هذه الوثيقة هو البدء في اإلجا

هذه  لة، ورسم المسار المحتمل للخروج من العزل المنزلي مما يتيح مزيًدا من الحرية مع الحفاظ على وسائل الحماية الضرورية للسالمة. تنطبقاألسئ

اليًا في حالوثيقة على األشخاص الذين تلقوا رسالة من رئيس الخدمات الطبية تنصحهم بالعزل المنزلي، ولكنها ال تنطبق على األشخاص الذين يعيشون 

 دور رعاية المسنين ودور التمريض.

 ما مخاطر فيروس كوفيد؟

كوفيد.  عندما نصحنا الناس أواًل بالعزل المنزلي، كان الهدف هو حماية أولئك الذين يُعتقد أنهم أكثر عرضة لمخاطر جسيمة جراء اإلصابة بفيروس

 زلي نفسه.ولكن كلما استمر العزل المنزلي لفترة أطول، زاد ضرر العزل المن

 
 تتمثل المخاطر السريرية لفيروس كوفيد في جزأين: خطر اإلصابة بالفيروس، ومن ثم اإلصابة بمرض شديد أو الموت جراء اإلصابة بالفيروس.

 
يد، وذلك لذا يسعى رؤساء الخدمات الطبية األربعة في المملكة المتحدة إلى تحديد األشخاص األكثر عرضة للمخاطر إذا ما أصيبوا بفيروس كوف

أدلة بناًء على أفضل األدلة في ذلك الوقت، وأخضعوا ذلك للمراجعة المستمرة. في البداية، نظًرا ألن هذا فيروس جديد، كانت هناك بيانات أو 

فإننا  – في حالة عدم وجود عالج فعال –المجموعات األكثر عرضة للمخاطر. إذا أردنا أن نطور نهًجا مستداًما للعزل المنزلي  محدودة حول

بحاجة إلى فهم دقيق ومفصل أكثر بكثير للمخاطر التي تهدد الحاالت الصحية بشكل فردي، وكيفية ارتباطها بعضها ببعض، وعوامل الخطر 

  األخرى مثل العمر والعرق ومؤشر كتلة الجسم. لذا نعمل بالتعاون مع األمم الثالث األخرى لمراجعة األدلة، للوصول إلى طرق أفضل لتحديد

األشخاص األكثر عرضة للمخاطر. خالل فصل الصيف، سنعمل مع مستشارينا السريريين والعلميين لتحويل هذه األدلة إلى إرشادات تتيح 

 للخاضعين للعزل المنزلي فهم المخاطر المتعلقة بحالتهم الصحية الفردية والخطوات التي يمكنهم اتخاذها للتخفيف من تلك المخاطر.

 
ة بالفيروس على الظروف المحلية. لذا فإن السيطرة على انتشار الفيروس في اسكتلندا أمر بالغ األهمية، فكلما قلت احتماالت تعتمد فرص اإلصاب

 اإلصابة بالفيروس في مجتمعاتنا، قلت الحاجة إلى العزل المنزلي. وهذا يعني أن مستقبل العزل المنزلي مرتبط ارتباًطا وثيقًا

ع نطاقًا للسيطرة على الفيروس من خالل خريطة الطريق واالختبار والحماية. ومع االحتواء الفعال للفيروس، سيصبح األمر بنجاح استراتيجيتنا األوس

لى هذه ا وإيجابيًا للغاية عأكثر أمانًا بالنسبة للخاضعين للعزل المنزلي حيث يمكنهم العودة تدريجيًا إلى حياتهم اليومية االعتيادية. لقد أحرزنا تقدًما حقيقيً 

خريطة طريق  -ار اتخاذ القرار (: إط19-فيروس كورونا )كوفيد الجبهة، ولكن نظًرا ألن الفيروس ال يزال موجوًدا، فيجب أن نستمر في توخي الحذر.

 ينص على األدلة الخاصة بذلك. وحتى تجاوزها  اسكتلندا خالل األزمة

 
المسار اآلخر للحد من فرصة اإلصابة بالفيروس بالتأكيد في تطوير ونشر لقاح للفيروس. ولكن يجب أن ندرك أن هذا سيكون أمًرا يتمثل 

 مستقبليًا وقد يستغرق بعض الوقت.

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/pages/1/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/pages/1/
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 تجارب العزل المنزلي

. لكن مطالبة الناس بالبقاء 19-راض الشديدة إذا ما أصيبوا بفيروس كوفيديتمثل الهدف من العزل المنزلي في حماية َمن هم أكثر عرضة لمخاطر األم

 في المنزل والحد من اختالطهم باآلخرين لفترة طويلة من الزمن قد يؤثر بشكل كبير في جودة حياتهم وكذلك في صحتهم العقلية والبدنية. 

 الرعاية الصحية

الرعاية التي يحتاجون إليها وذلك بأفضل طريقة آمنة. قد يتمثل ذلك في الحاجة إلى ممارس من األهمية بمكان أن يحظى الخاضعون للعزل المنزلي ب

م تقييم  عام بشكل روتيني أو عاجل، أو إلى الرعاية بالمستشفى. ولضمان قدرتنا على توفير الرعاية الالزمة بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب، سيت

ءات الممارس العام أو الرعاية في المستشفى. حيث سيقي ِّمون المخاطر ويقررون أين ومتى وكيف احتياجات الناس من قِّبل طبيب كجزء من إجرا

ي يوميًا سيراجع األشخاص األطباء. يُعد إجراء تقييم المخاطر هذا جزًءا من الرعاية التي يقوم بها األطباء وغيرهم من العاملين في المجال الصح

 لتلبية احتياجات مرضاهم.

 
)خدمة مكالمات الفيديو  Near Meلمخاطر، قد يقرر األطباء أنه من األفضل إجراء استشارة أو تحديد موعد عبر الهاتف أو عبر خدمة بعد تقييم ا

أيًضا قد  التي تستخدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية(. وفي أحيان أخرى، قد يتم إجراء استشارة أو تحديد موعد وجًها لوجه في المنزل، ولكن ذلك

 عد تقييم مخاطر العدوى والحاجة السريرية وقدرة الخدمة( يشمل التوجه إلى عيادة أو مركز صحي أو مستشفى لمراجعة الطبيب.)ب

 الصحة البدنية 

الرياضة. وبذلك أسبوًعا، قيدنا فرص العديد من األشخاص في ممارسة  12عند مطالبتنا للناس بالبقاء في المنزل في أثناء العزل المنزلي لمدة 

أن يزيد يمكن أن يزيد الخمول ونمط الحياة األكثر استقراًرا من خطر فقدان العضالت، وفقدان لياقة القلب والرئتين بشكل كبير. وبالتالي، يمكن 

 فقدان قوة مجموعات العضالت الرئيسية من تعرض الناس لخطر السقوط.

 العزلة االجتماعية

لعزل المنزلي، فإننا نطلب منهم أن يمارسوا نحًوا مفرًطا من العزل الذاتي والعزل المكاني عن العالم الخارجي عندما نطلب من الناس الخضوع ل

 وتقليل االختالط بأي شخص آخر يعيشون معه. وفي حين نشجع الناس على الحفاظ على التواصل مع اآلخرين من خالل الهاتف ووسائل التواصل 
 ن التواصل الجسدي يمكن أن يكون صعبًا جًدا من الناحية العاطفية، خاصة إذا استمر ذلك لفترة طويلة من الوقت.االجتماعي، فإننا ندرك أن فقدا

 

السن، وأن وفي حين يعاني العديد من األشخاص من العزلة االجتماعية، فإننا نعلم أن تأثير العزلة المتزايدة يمكن أن يكون شديًدا خاصةً في كبار 

عاًما  65منزلي أكبر سنًا بكثير من باقي سكان اسكتلندا ككل: حوالي نصف األشخاص الخاضعين للعزل المنزلي يبلغون من العمر الخاضعين للعزل ال

 عاًما أو أكثر. 55٪( يبلغون من العمر 73أو أكثر، وتقريبًا ثالثة أرباعهم )
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عاًما  16٪ ممن هم فوق سن 20هناك حوالي  –باختالف األشخاص. فبالنسبة ألولئك الذين يعيشون بمفردهم يشكل العزل المنزلي تحديات تختلف 

يمكن أن يكون للعزلة المتزايدة تأثير ضار خاصة في صحتهم  – 170٪ ممن تزيد أعمارهم عن 41يعيشون بمفردهم في اسكتلندا، ويشمل ذلك 

صحتهم البدنية. نحن نعلم أن العالقات االجتماعية يمكن أن تؤثر في معدل الوفيات بالطريقة نفسها التي يؤثر بها العقلية. بل ويمكن أن تؤثر أيًضا في 

 2التدخين والتمارين الرياضية وتناول الكحول.

 
السكان ذكروا أن لديهم ٪ من 4تختلف شبكات الدعم االجتماعية لألشخاص أيًضا. فقد أشارت استبيانات أجريت لألسر قبل الجائحة إلى أن حوالي 

ولكن هناك ما يقرب من ثلث األشخاص الذين ُطلب منهم الخضوع  3شخًصا واحًدا فقط يمكنهم االعتماد عليه ومنهم َمن ليس لديه َمن يعتمد عليه.

 4هم َمن يُحضر لهم احتياجاتهم.٪( قد طلبوا خدمة توصيل مستلزمات البقالة األساسية التي يتم تقديمها لألشخاص الذين ليس لدي32للعزل المنزلي )

 الصحة العقلية والرفاهية

في الصحة العقلية لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي. ولكن من االستبيانات التي أجراها  19-نحن نسعى إلى تحقيق فهم أفضل لتأثير فيروس كوفيد

البالغين الذين يعانون من مشاكل صحية قد أفادوا بأن رفاهيتهم قد  مكتب اإلحصاءات الوطنية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى، نعلم أن حوالي نصف

 5٪(.33٪ مقابل 44تأثرت بالجائحة. كما نعلم أيًضا أن البالغين الذين يعانون من مشاكل صحية هم عرضة للقلق بدرجة أكبر من غيرهم من السكان )

 الحرمان

ق األكثر حرمانًا. حيث ينتمي ربع السكان الخاضعين للعزل المنزلي إلى الفئة األكثر يؤثر العزل المنزلي بشكل غير متناسب في األشخاص بالمناط

عف عدد أولئك األشخاص الذين ُطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي تقريبًا يعيش أغلبهم في المناطق األكثر حرمانً  ا أكثر منهم حرمانًا في اسكتلندا، وضِّ

يعيش أولئك المقيمون في المناطق األكثر حرمانًا في مساكن ذات جودة متدنية وأن احتماالت وصولهم  في المناطق األقل حرمانًا. ومن المرجح أن

 للمساحات الخضراء تكون أقل، مما سيؤدي إلى تفاقم تحديات العزل المنزلي لديهم.
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5. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/ 

coronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/29may2020#related-links 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/coronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/29may2020%23related-links
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/coronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/29may2020%23related-links
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandwellbeing/bulletins/coronavirusandthesocialimpactsongreatbritain/29may2020%23related-links
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 فقر الوقود 

 6( في اسكتلندا تعاني من فقر الوقود، وكان كبار السن يمثلون أكثر من ثلث تلك األسر.619,000٪ من األسر )25.0، قُدِّ ر أن 2018في عام 

آنفة الذكر. وعلى الرغم من أن  الخاضعون للعزل المنزلي قطعًا كل وقتهم في المنزل، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل فقر الوقوديقضي األشخاص 

مور مثل استخدام وسائل التدفئة قد انخفض خالل األشهر األكثر دفئًا، إال أن قضاء المزيد من الوقت في المنزل قد يزيد من استخدام الطاقة في أ

 واإلضاءة واستخدام األجهزة الرقمية.الطهي 

 االستبعاد الرقمي

اإلنترنت  يقل احتمال وصول األشخاص األكبر سنًا إلى الوسائل الرقمية، وحتى إن تمكنوا من ذلك، فإن احتمال استخدامهم لها يكون قلياًل: يستخدم 

حتمال استخدام البالغين الذين يعانون من مشاكل صحية بدنية أو عقلية عاًما أو أكثر. كما يقل جًدا ا 75٪ فقط من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 38

ال هناك طويلة األمد لإلنترنت عن غيرهم من البالغين الذين ال يعانون من تلك المشاكل. وعلى الرغم من انخفاض الفجوة بمرور الوقت، فإنه ال تز

يمكن أيًضا طلب الدعم عبر الهاتف  7٪( دخاًل.69٪( واألدنى )99عات األعلى )٪ في الوصول إلى اإلنترنت من المنزل بين المجمو30فجوة بنسبة 

تكون أبلغ في أثناء العزل المنزلي وال يتطلب ذلك الوصول إلى اإلنترنت، ولكن العزلة االجتماعية التي يمكن أن تنتج عن العزل المنزلي يحتمل أن 

 أثًرا في المجموعات التي تعاني من االستبعاد الرقمي.

 التعليم 

سنة الخضوع للعزل المنزلي، في حين يعيش عدد أكبر من األطفال في أسر بها أشخاص خاضعون  16طفل دون سن  3,900ُطلب من أكثر من 

متأثرة ر الللعزل المنزلي. وبينما نأمل أن تبدأ إعادة فتح المدارس ودور الحضانة في األشهر المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تحديات جديدة وصعبة لألس

 الخاضعة للعزل المنزلي.

 
تيبات بديلة  في الوقت الحالي، ننصح بعدم ذهاب األطفال الخاضعين للعزل المنزلي لألماكن التعليمية عند إعادة فتحها، وأن تتخذ السلطات المحلية تر

بأنه من اآلمن ذهاب األطفال الخاضعين للعزل لضمان تعليم األطفال وسالمتهم ورفاهيتهم. لن نغير هذه التوصية حتى تفيد اإلرشادات السريرية 

 المنزلي إلى المدرسة.

وإذا في حين سيذهب األطفال الذين يعيشون ضمن أسر بها شخص خاضع للعزل المنزلي إلى األماكن التعليمية فقط بعد إجراء تقييم مناسب للمخاطر 

 كان بإمكانهم مراعاة التباعد المكاني بدقة في تلك األماكن.

 
ون لقد نشرنا إرشادات حول إعادة فتح الهيئات التعليمية والمدارس تتضمن إرشادات حول دعم األطفال الخاضعين للعزل المنزلي أو الذين يعيش

-https://www.gov.scot/publications/coronavirusضمن أسر خاضعة للعزل المنزلي. يمكنك االطالع على اإلرشادات عبر 

covid-19-re- opening-schools-guide/pages/people-who-are-clinically-vulnerable-or-shielding/، 

ي قد التوسيتم تحديثها وفقًا ألحدث النصائح. سننشر أيًضا إرشادات ألولياء األمور ومقدمي الرعاية للمساعدة في اإلجابة عن األسئلة الرئيسية 

 المدرسة. وسيتوفر ذلك عبر تساورهم بشأن عودة األطفال بأمان إلى
  https://www.parentclub.scot/articles/reopening-schools-faqs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

6. https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house- condition-survey-

2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish- house-condition-survey-2018-key-

findings/govscot%3Adocument/scottish-house-condition-survey-2018-key- findings.pdf 
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https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/govscot:document/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/govscot:document/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/govscot:document/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/govscot:document/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings.pdf
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/statistics/2020/01/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/documents/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings/govscot:document/scottish-house-condition-survey-2018-key-findings.pdf
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 األدلة

، والمعرفة 19-في البداية، قرر رؤساء الخدمات الطبية األربعة المجموعة التي ستخضع للعزل المنزلي بناًء على األدلة المتاحة حول فيروس كوفيد

فهمنا للفيروس وكيفية تأثيره في األشخاص، سنستمر في تحديث  بأمراض الجهاز التنفسي الُمعدية األخرى واتبعوا في ذلك نهًجا وقائيًا. ومع تزايد 

 إرشاداتنا حيثما دعت الحاجة إلى ذلك.

 
ية، كذلك تستشير الحكومة االسكتلندية مجموعة من األطباء والعلماء. ويجتمع هؤالء المستشارون بصفة منتظمة، كما يدعمون رئيس الخدمات الطب

رية الوطني لدينا في تقديم المشورة للوزراء حول كيفية تعاملنا مع الفيروس في اسكتلندا. كما نتبادل األدلة  ورئيس التمريض، ومدير الخدمات السري

 عبر األمم األربع لنتمكن من التعلم بعضنا من بعض.

 
نماذجنا الخاصة بالوباء في اسكتلندا،  لقد اتخذنا نهًجا يتسم باالنفتاح والشفافية فيما يتعلق باألدلة التي نستخدمها لتقييم مخاطر الفيروس. لذا ننشر

 8,9,10ومستويات العدوى في المجتمع بشكل أسبوعي.

 تغييرات إرشادات العزل المنزلي

رشادات لقد وعدنا بأن تكون إرشاداتنا بشأن العزل المنزلي مناسبة السكتلندا وقائمة على األدلة. وعلى هذا األساس نُجري بعض التغييرات على إ

 لي.العزل المنز

 تمديد العزل المنزلي

يونيو. ومستويات العدوى في المجتمع اآلن  18أسبوًعا على األقل تنتهي في  12كانت اإلرشادات األصلية تنص على الخضوع للعزل المنزلي لمدة 

أعلى عرضة للمخاطر السريرية. وألن أقل بكثير مما كانت عليه في شهر مارس، لكن األدلة تشير إلى أنه يُنصح باستمرار العزل المنزلي لَمن هم 

ك، كما أننا الغرض األساسي من العزل المنزلي هو إنقاذ األرواح، فال يبدو من الصواب إنهاؤه قبل األوان إلى أن نكون واثقين من أن األدلة تدعم ذل

 ال نعرف حتى اآلن التأثير الكامل لتخفيف قيود اإلغالق على عامة السكان.

 
 يوليو على األقل. 31بمواصلة العزل المنزلي حتى لذلك ننصح الناس 

 
تلك األخبار سنراجع هذا التمديد لفترة العزل المنزلي بينما نراقب مستويات العدوى لفيروس كوفيد للتأكد أن ذلك ال يزال القرار الصائب. ونعلم أن 

ا في ذلك المساعدة في الوصول إلى األغذية والمستلزمات الصيدلية  ستكون مخيبة لآلمال للغاية. وسيستمر حصولك على كل الدعم الُمقدم حاليًا، بم

يونيو، وستكون هذه  8والعديد من الخدمات األخرى. كما أن رئيس الخدمات الطبية بصدد مراسلة كل َمن ُطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي في 

 يوليو. 31الرسالة الجديدة بمثابة مذكرة طبية لصاحب العمل الخاص بك حتى 

 االنتقال إلى نهج جديد للعزل المنزلي

لموجهة إلى كل َمن نحن نعمل للتأكد أن تمديد العزل المنزلي حتى نهاية يوليو سيمثل انتقااًل إلى نهج جديد للعزل المنزلي. فال يمكن لإلرشادات العامة ا

وستصبح أكثر صعوبة مع خروج َمن حولك من حالة اإلغالق ُطلب منه الخضوع للعزل المنزلي أن تُطبق إلى أجل غير مسمى: فمن الصعب اتباعها، 

 تدريجيًا.

 
م في بداًل من ذلك، لضمان حمايتك بطريقة أكثر استدامة، نهدف إلى االنتقال إلى نهج جديد خالل فصل الصيف يتيح لك استعادة المزيد من التحك

ت مستنيرة بشأن العيش في عالم يوجد به فيروس كوفيد، وسندعمك في ترجمة مجريات حياتك. سيكون ذلك بأن نوفر لك مزيًدا من الدعم التخاذ قرارا

 تلك القرارات عمليًا في حياتك اليومية. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. https://www.gov.scot/publications/covid-19-modelling-epidemic-scotland/ 

9. https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-modelling-epidemic-scotland-issue-no-2/ 

10. https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-modelling-epidemic-scotland-issue-no-3/ 

https://www.gov.scot/publications/covid-19-modelling-epidemic-scotland/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-modelling-epidemic-scotland-issue-no-2/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-modelling-epidemic-scotland-issue-no-3/
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. لذا وقد تمت الموافقة على إدخال التغيير التالي على إرشادات العزل المنزلي بناًء على توصية من مجموعاتنا االستشارية السريرية والعلمية

وذلك  يونيو  18عزل المنزلي بإمكانية ممارسة الرياضة في الهواء الطلق اعتباًرا من األشخاص الخاضعين للفنحن واثقون اآلن بأن ننصح 

ونعلن عنه في اإلحاطة اليومية  –بشرط اتباع اإلرشادات الموصى بها. ويعتمد هذا على انخفاض معدل انتشار العدوى بما يكفي، الذي سنراجعه 

 يونيو. 18في  –وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة 

 
 
 

 

س كوفيد على حالتك، وذلك وفقًا لحالتك الصحية وملفك سيشمل ذلك المزيد من اإلرشادات السريرية التفصيلية حول المخاطر الشخصية لفيرو

صة الشخصي. كما نريد أيًضا أن نقدم لك طرقًا لمراقبة الصورة المتغيرة للفيروس في مجتمعك المحلي لكي يكون لديك حس أفضل فيما يتعلق بفر

 أن تكون هذه األدوات متاحة وسهلة االستخدام. اإلصابة بالعدوى إذا خرجت، باإلضافة إلى إرشادات عملية حول كيفية حماية نفسك. يجب

 
تدعم ذلك يعتمد هذا النهج على مدى فهمنا قدر اإلمكان لفرص إصابتك بالفيروس والمخاطر التي قد تواجهها في حال إصابتك به. تتزايد األدلة التي 

جنا. كما أن هناك عماًل منسقًا يُنفذ عبر األمم األربع للتوصل إلى هذه ولكننا بحاجة إلى التأكد أنها قوية بما يكفي قبل أن نبدأ في استخدامها لتغيير نه

خضوعك األدلة ونأمل أن نبدأ في جني ثمار ذلك خالل الشهر أو الشهرين القادمين. نحن ندرك أن ذلك قد يكون وقتًا طوياًل، وقد يزيد من صعوبة 

 األمر عليك بعض الشيء.للعزل المنزلي، لذا نريد اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تُسهل 

 ممارسة الرياضة في الهواء الطلق 

ولكن بشرط اتباع قواعد  –طوال فترة اإلغالق، سمحنا لعامة السكان بالخروج في الهواء الطلق لممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم 

وكذلك ارتفاع عدد  Rارتفاع العدد  حتى في ظلالتباعد المكاني بشكل صارم وعدم مقابلة أي شخص من خارج األسرة. كان مسموًحا بذلك 

األشخاص الناقلين للعدوى، حيث كان يُعتقد أن الوجود في الهواء الطلق يحمل فرصة منخفضة إلى حد ما لإلصابة بالفيروس، وخاصة إذا ما 

ل المنزلي، فقد شعرنا أن ذلك ال يزال محفوفًا اقترن ذلك بالتباعد المكاني والنظافة الصحية الجيدة لليدين. أما بالنسبة للسكان الخاضعين للعز

 بالمخاطر، وذلك نظًرا لزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض شديدة عند اإلصابة بفيروس كوفيد.

 
عكف مستشارونا السريريون على البحث عن أدلة حول فيروس كوفيد طوال فترة هذه الجائحة. وهم يخبروننا اآلن أن فرصة اإلصابة بالفيروس 

 تكون في الهواء الطلق، وتبتعد بمسافة مترين عن أي شخص آخر تكون منخفضة للغاية. عندما 
 

 

 

ل المنزلي في حين أن الكثير من الناس سيرحبون بهذا التغيير، فإننا نعلم أن هذا قد يكون غير مريح بل ومرهقًا للعديد من األشخاص الخاضعين للعز

لبدنية  على الصحة ا منذ فترة طويلة. فقد قرر البعض أنهم ال يشعرون بالراحة حيال الخروج بعد، وهذا أمر مفهوم. ولكن لذلك فوائد واضحة

عظام، والعقلية نتيجة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ويشمل ذلك المساعدة في تحسين النوم، وتعزيز الرفاهية، وتحسين صحة العضالت وقوة ال

اظ على ذلك فضاًل عن الحد من التوتر والقلق. لمساعدتك على اتخاذ هذا القرار، سنقدم لك إرشادات مخصصة حول تهيئة نفسك للخروج، والحف

 سالمتك عند القيام بذلك إضافة إلى الحد من المخاطر عند العودة إلى المنزل.
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النشاط  نحن ندرك أنه نتيجة للبقاء في المنزل لفترة طويلة مع محدودية فرص النشاط البدني، فقد تحتاج إلى اتباع نهج تدريجي إلدخال المزيد من

وارد هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي قد تكون البدني في حياتك واستعادة قوتك لممارسة الرياضة في الهواء الطلق بأمان. هناك مجموعة من م

أيًضا  Paths for All. كما أصدرت مؤسسة الجلوس تمارين خفيفة يمكن القيام بها في أثناءو تمارين لتحسين القوة والتوازنمفيدة لك، وتشمل 

 تهدف إلى مساعدة األشخاص المصابين بأمراض طويلة األمد ليصبحوا أكثر نشاًطا. عشرة تمارين بسيطةنشرة تتضمن 

 
مجموعة من اإلرشادات والنصائح،  Clear Your Headهناك أيًضا مجموعة من الموارد لدعم صحتك العقلية. على سبيل المثال، يقدم موقع 

نزلي. كما توفر خطوط المساعدة مثل مركز الصحة العقلية والترويح التابع لهيئة الخدمات الصحية وكثير منها يمكن اتباعه ضمن قيود العزل الم

 الوطنية مصدًرا إضافيًا للدعم.

 التغييرات المستقبلية لإلرشادات

فنحن نود أن نقدم لك  يوليو ال يعني أننا لن نُجري تغييرات أخرى على اإلرشادات قبل ذلك التاريخ. 31إن تمديد فترة العزل المنزلي حتى 

أن نرى اإلرشادات بشأن كيفية زيادة حريتك تدريجيًا، كما فعلنا مع َمن ال يخضعون للعزل المنزلي. كما أننا نراقب الفيروس باستمرار، وبمجرد 

فهم المخاطر الخاصة بحالتك أنه من اآلمن لك القيام بأمر ما، فسنعمل على تحديث إرشاداتنا. وما إن نتمكن من توفير معلومات لك تُمكنك من 

 واتخاذ القرارات بشأن ما هو مناسب لك، فسنفعل ذلك.

 
يرهم من وما إن تدعم األدلة توسيع مجال اإلرشادات ليشمل أموًرا غير ممارسة الرياضة، سنشجع أيًضا السلطات المحلية ومتاجر البيع بالتجزئة وغ

يل المثال من خالل تنسيق أوقات العمل والعمليات للسماح لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي الشركاء على التفكير في كيفية دعمهم لذلك، على سب

 بالوصول إلى الخدمات بأمان.

 
َمن يدعمونك في العزل المنزلي. قد يكونون عائلتك أو  –أحد المجاالت التي ننظر إليها هي تقديم اإلرشادات لألشخاص الذين يقدمون لك الدعم 

أو أشخاًصا يعيشون معك في المنزل. سيكون من المهم أن تتناقش مع َمن يدعمونك في العزل المنزلي بشأن سلوكياتهم التي تُبقيك  مقدمي الرعاية 

بأمان. على سبيل المثال، عندما نصل إلى المرحلة التي ننصح فيها بأنه يمكنك مقابلة أشخاص من خارج أسرتك، ستكون هناك خطوات يمكنك 

مر آمنًا قدر اإلمكان وسنحدد لك ذلك. ومن أمثلة ذلك، أن تطلب منهم التفكير فيما إذا كانوا قادمين للتو من مكان عالي الخطورة، اتخاذها ليكون األ

 وبالتالي عليهم تحذير الشخص الخاضع للعزل المنزلي ومناقشة الخطر معه قبل مقابلته.

 ما اإلرشادات؟

يمكن لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي اآلن التفكير في ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. ننصحك بأن تتخذ االحتياطات التالية إذا  

 لممارسة الرياضة في الهواء الطلق:خرجت 

 
. ال نوصي بالمشاركة في األنشطة التي تُعقد في الهواء الطلق الخروج في الهواء الطلق للمشي أو ركوب المركبات أو الركض أو ركوب الدراجة

 عليك: مثل الجولف والمشي لمسافات طويلة والتجديف والسباحة في الهواء الطلق والصيد بالصنارة وما إلى ذلك،

 الخروج بمفردك أو مع شخص تعيش معه •

أن تحافظ بشدة على التباعد المكاني، يُعرف أيًضا باسم التباعد االجتماعي، في جميع األوقات. الحفاظ على مسافة مترين )أو ثالث   •
 خطوات( بينك وبين األشخاص اآلخرين

 اختيار األوقات والمناطق الهادئة، ما أمكنك ذلك •

 ثانية على األقل بمجرد عودتك إلى المنزل 20غسل يديك لمدة  •

 أال تلتقي بأي شخص ال تعيش معه •

https://www.nhsinform.scot/healthy-living/preventing-falls/keeping-well/strength-and-balance-exercises%23introduction-to-exercise
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/preventing-falls/keeping-well/strength-and-balance-exercises%23introduction-to-exercise
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/preventing-falls/keeping-well/strength-and-balance-exercises%23introduction-to-exercise
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/
https://www.nhs.uk/live-well/exercise/sitting-exercises/
https://www.pathsforall.org.uk/resource/strength--balance-exercises-leaflet
https://www.pathsforall.org.uk/resource/strength--balance-exercises-leaflet
https://www.pathsforall.org.uk/resource/strength--balance-exercises-leaflet
https://clearyourhead.scot/
https://clearyourhead.scot/
https://clearyourhead.scot/
https://clearyourhead.scot/
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ن أفعالهم وال تقتصر مراعاة احتياجاتك على أسرتك وعائلتك وأصدقائك فقط. فمع تقدمنا في خريطة الطريق، سيحتاج الجمهور األعم أيًضا إلى إدراك أ

 ية، تماًما كما استطاعوا ذلك.لها تأثير مباشر في حياتك، وأن لديهم دوًرا في دعمك الستعادة بعض أنماط الحياة الطبيع

 الخاتمة

أسبوًعا. وبينما يتعلم الناس  12يتمثل الهدف من هذه الوثيقة في توفير شعور بمعرفة التوجه فيما يتعلق بالعزل المنزلي بعد مضي الفترة األصلية وهي 

لخضوع للعزل المنزلي أيًضا في معرفة كيف يمكنهم في اسكتلندا التعايش مع هذا الفيروس والقضاء عليه، سيرغب األشخاص الذين ُطلب منهم ا

 العودة لحياتهم التي اعتادوها، واستعادة عالقاتهم بأحبائهم، وكيف يمكنهم العودة إلى ما يهمهم من أمور.

 
في الهواء الطلق في  كما سيشعر بعض الناس باإلحباط حيث يُطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي لفترة أطول، حتى وإن كانت إتاحة ممارسة الرياضة

حساس مستمر المستقبل ستجعل األمر أكثر احتمااًل. نحن نتفهم أنه قد يطول األمد بالكثيرين حتى يروا أطفالهم وأحفادهم مرة أخرى. وسيشعر آخرون بإ

ت العامة. نأمل أن تساعدك هذه بالتهديد من الفيروس، وسيكونون حذرين للغاية بشأن أي تخفيف تدريجي للعزل المنزلي، بغض النظر عن اإلرشادا

 الوثيقة على فهم سبب اتخاذ هذه القرارات.

 
نحن نعلم أكثر عن الفيروس طوال الوقت، وخاصةً فيما يتعلق بالعوامل التي تزيد أو تحد من المخاطر على أشخاص معينين. ونظًرا الختالف 

قدًما نحو وضع ندعمك فيه لتتخذ قراراتك بشأن العزل المنزلي. بمجرد توفر قاعدة االعتبارات المهمة باختالف األشخاص، فإننا نود أن نمضي 

 األدلة خالل فصل الصيف، سنقوم بما يلي:

 تزويدك بأدلة سريرية ُمحدثة حول حالتك وما يعنيه ذلك فيما يتعلق بخطر إصابتك بفيروس كوفيد، •

 يفية الحد من فرصة إصابتك بالفيروسمساعدتك على فهم المستويات المتغيرة للعدوى في المجتمع وك •

 توفير تلك المعلومات بطريقة يسهل الوصول إليها وفهمها واالستفادة منها، •

 منحك إمكانية الوصول للدعم الذي يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتك، •

 دعمك لتطبيق قراراتك. •

من المهم أن تكون لديك الفرصة للنظر فيما يهمك. سنواصل تقديم اإلرشادات لك على نحو هذه القرارات لها تأثير في حياتك وحياة أحبائك. لذا  

 يتسم بالصراحة واالنفتاح، ونعد باتباع األدلة حتى تكون إرشاداتنا مناسبة لألشخاص الخاضعين للعزل المنزلي في اسكتلندا.

 
وأسباب اعتمادنا لتلك  –اإلغالق. ستصبح توصياتنا الخاصة بالعزل المنزلي  سيستمر خضوع إرشاداتنا للمراجعة بينما نراقب تأثير تغييرات قيود

 ، التي سيتم تحديثها بانتظام. ألزمة وحتى تجاوزهاخريطة طريق اسكتلندا خالل اجزًءا من  –التوصيات 

 يوليو على أقصى تقدير. 31ُمحدثة بحلول  سنحدد لك إرشادات 

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-framework-decision-making-scotlands-route-map-through-out-crisis/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 محفوظة للتاج البريطاني  2020© حقوق الطبع والنشر لعام 

 

لالطالع على هذا الترخيص،  ، ما لم يذكر خالف ذلك. 3.0هذا المنشور مرخص بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح اإلصدار 
راسل فريق سياسة   وأ nationalarchives.gov.uk/doc/open- government-licence/version/3 يرجى زيارة

  ، أو عبر البريد اإللكتروني:Kew، London TW9 4DUالمعلومات، األرشيف الوطني، على العنوان 

psi@nationalarchives.gsi.gov.uk. 

ين وأينما نشير إلى وجود معلومات ذات حقوق طبع ونشر تخص طرفًا ثالثًا، فستحتاج إلى الحصول على إذن من مالكي حقوق الطبع والنشر المختص
 أولئك.

 www.gov.scot يتوفر هذا المنشور على

 تُرَسل إلينا أي استفسارات بشأن هذا المنشور على مقر الحكومة االسكتلندية
St Andrew’s House 

Edinburgh 
EH1 3DG 

 )على اإلنترنت فقط(  0-810-83960-1-978الرقم الدولي المعياري للكتاب:  

 
 2020نشرت هذا المنشور الحكومة االسكتلندية، في شهر يونيو من عام 

  APS Group Scotland, 21 Tennant Street, Edinburgh EH6 5NA PPDAS740026 (06/20)أُنتج لصالح الحكومة االسكتلندية بواسطة
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