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الملخص
اعتبارا من  23فبراير  .2021يمكن العثور على المزيد من المعلومات على موقع
تُعد هذه المعلومات صحيحة
ً
- www.gov.scot/coronavirusانقر فوق الرابط.
ال تزال نيتنا اإلستراتيجية تكمن في حصر الفيروس عند أدنى مستوى ممكن واإلبقاء عليه عند ذلك ،جنبًا إلى جنب مع
محاوالتنا الدؤوبة للعودة مرة أخرى إلى توفير حياة طبيعية بشكل أكبر للعديد من األشخاص قدر اإلمكان .لدينا ست
أدوات رئيسية لتحقيق ذلك:
•
•
•
•
•
•

التنفيذ العملي األسرع لبرنامج اللقاح الذي نقدمه
االستخدام األكثر فعالية لنهج االختبار والوقاية
تطبيق تدابير وقائية متناسبة (قواعد وتوجيهات) للحد من انتقال الفيروس
التدابير الفعالة لمواجهة مخاطر استيراد الفيروس
دعم األفراد ومؤسسات األعمال والمنظمات لاللتزام بالتدابير الوقائية
تقديم الرعاية والدعم لتخفيف األضرار الناجمة عن األزمة

ويحتاج األمر إلى استخدام األدوات الست جميعًا معًا وسيتطلب ذلك االلتزام منا جميعًا حتى تعمل بفعالية.
وكانت حماية الناس ودعمهم خالل تلك األوقات غير المسبوقة محور اهتمام الحكومة االسكتلندية ،وسيستمر ذلك.
إنّنا نوسع األهلية للدفع لمنحة دعم العزل الذاتي بزيادة الحد األدنى ليتناسب مع األجر المعيشي الفعلي ونوسع نطاق
اإلعانات التي تمكن األشخاص من تلقي المنحة .وسنمكن السلطات المحلية من أجل دفع المنحة للعاملين اآلخرين الذين
يواجهون صعوبات.
سيستمر صندوق اإلطار اإلستراتيجي لألعمال في تقديم الدعم لمؤسسات األعمال بعد هذه السنة المالية وسنستمر في
مراجعة تقديم الدعم األوسع لمؤسسات األعمال .يمكن العثور على أحدث المعلومات والتحديثات بخصوص الدعم المتاح
على الموقع اإللكتروني .findbusinesssupport.gov.scot
طوال فترة الجائحة ،عززنا أهمية استمرار األفراد ومؤسسات األعمال والمنظمات في اتباع التدابير FACTS
(انقر فوق الرابط للمزيد من المعلومات) لجعل اسكتلندا أكثر أمانًا.
لقد شددنا القيود على السفر الدولي والحجر الصحي لألشخاص القادمين إلى اسكتلندا من خارج منطقة السفر المشتركة.
كبيرا .باألخص ،تُص ِّعّب زيادة قابلية االنتقال للمتغير
وتفرض المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا التي نواجهها تحديًا
ً
 B.1.1.7السائد اآلن من إمكانية فتح األنشطة واألماكن مع اإلبقاء على معدل االنتشار أقل من المستوى واحد وحصر
صا عن الحال في
الفيروس .وعليه ،نتوقع أن تكون عملية الفتح بعد اإلغالق الحالي تدريجية بشكل أكبر وأكثر حر ً
الصيف الماضي :وهذا يعكس حقيقة أننا لم نعد نواجه الفيروس نفسه بالتحديد.
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وبتحديد أولى أولوياتنا وتسلسل مقترح للتسهيالت ،يبدأ من المستوى المحلي وفي الموعد المناسب مع العودة إلى
المستويات الجغرافية المتنوعة ،نأمل أن يتفهم األشخاص ومؤسسات األعمال والمنظمات األخرى بشكل أفضل المسار
المحتمل للعودة لشيء أكثر قربًا للحياة الطبيعية .يوضح الشكل  1أدناه كيف ننوي المضي قد ًما في األمر ،موض ًحا من
خالل سلسلة من المراحل.

الشكل  :1مراحل إطار العمل اإلستراتيجي

ولطالما أوضحت الحكومة االسكتلندية أننا سنعطي األولوية للتعليم والعودة التدريجية للتعليم المبكر ورعاية األطفال
والمدارس .لقد بدأ ذلك بالفعل ،وستدخل الخطط للمرحلة التالية للعودة للتعليم في المدارس حيز التنفيذ بد ًءا من 15
مارس .وبد ًءا من ذلك التاريخ ،ما لم تدفعنا أدلة جديدة أو ظروف جديدة إلى إعادة النظر  -سيعود األطفال في المرحلة
االبتدائية من الصف  4إلى  7إلى المدارس على أساس الدوام الكامل وسيكون جميع أطفال المدارس االبتدائية قادرين
على العودة إلى رعاية األطفال المنظمة ،بما في ذلك وجبات اإلفطار ونوادي ما بعد الدوام المدرسي.
واعتبارا من  15مارس ،سيتلقى جميع تالميذ المرحلة الثانوية ك ٌّل من التعليم عن بُعد عالي الجودة وبعض التعليم في
ً
المدارس  -مع توقعات واضحة بأن جميع تالميذ المدارس الثانوية سيعودون إلى المدرسة على أساس الدوام الكامل بعد
عطالت عيد الفصح.
ويرتكز النهج التدريجي للعودة إلى المدارس بشدة على نصائح الخبراء التي حصلنا عليها .إنها الطريقة األفضل واألكثر
استدامة إلعادة أكبر عدد ممكن من األطفال إلى المدارس ،بأكثر الطرق الممكنة أمانًا
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ولقد أعلنَّا أيضًا فتح بعض دور الرعاية بداية من مطلع مارس لتسهيل التواصل الهادف بين األقارب/األصدقاء والمقيمين.
ّ
لكن ،تحقيق ذلك ،جنبًا إلى جنب مع فتح زيارات دور الرعاية ،يعني أن التخفيف اإلضافي للقيود المفروضة قبل منتصف
مارس مستبعد تما ًما .وبالتأكيد ،نتصور أن المطلب الحالي للبقاء في المنزل ،إال لوجود عذر معقول للمغادرة ،سيظل
ساريًا حتى أوائل أبريل على األقل حتى يتسنّى لنا توفير المزيد من المساحات الكافية إلعادة المزيد من الشباب إلى
المدارس.
عا بالدالئل والبيانات ،وليست مواعيد محددة مسبقًا .ومن المهم أيضًا ترك وقت كافٍ بين
سيكون توقيت أي تغييرات مدفو ً
المراجعات لمعرفة أثار التغييرات.
في الوقت المناسب ،نتوقع حينها الرجوع إلى نهج المستويات المختلفة جغرافيًا لحين الوصول إلى الوقت الذي ال يمثل فيه
كبيرا على الصحة العامة في اسكتلندا .وألن طرح اللقاح سيكون مه ًما للحد من انتقال الفيروس باإلضافة
الفيروس تهديدًا
ً
إلى حماية الصحة العامة ،فإن خطتنا الحالية تكمن في أنه يتحتم علينا تقديم اللقاح على األقل لجميع مجموعات األولوية
 9-1الخاصة بـ (اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين) ( )JCVIقبل أن يكون الوضع آمنًا للعودة للمستويات المتنوعة
تما ًما في جميع أنحاء اسكتلندا.

الشكل  :2التخفف المخطط من القيود
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وبينما نتخذ هذه الخطوات ،سيكون االختبار المستمر وطرح اللقاحات والتدابير األوسع ودعم األشخاص ومؤسسات
أمرا أساسيًا .سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن هذه األدوات فعالة بقدر
األعمال لمساعدتهم في االلتزام بالتدابير الوقائية ً
اإلمكان حتى تتمكن من حصر هذا الفيروس المميت .سينجح هذا بشكل أفضل إذا ما أدى كل منا دوره.
وفي النهاية ،على الرغم من عدم احتمالية اختفاء فيروس كوفيد 19-كليةً ،فإننا نطمح في التقدم إلى المرحلة التي ينتهي
خطيرا على الصحة العامة بعد اآلن .غير أنّه ،لنصل إلى هذه
فيها أثره المدمر على حياتنا اليومية وال يعد يمثل تهديدًا
ً
أمرا ضروريًا.
المرحلة ،يكون وضع إستراتيجية الحد األقصى للحصر ً
نق ّدِّر رغبة الجميع في اسكتلندا في معرفة متى سترجع األمور إلى طبيعتها بشكل كبير مرة أخرى وما مالمح "تلك
ونظرا إلى الشكوك التي تحيط بالفيروس ،ال يمكن ألحد التأكد تما ًما من اإلجابات في هذه المرحلة .لكن
الطبيعة الجديدة".
ً
بالتطلع إلى المستقبل ،نأمل ونتوقع أن برنامج اللقاح سيقلل بشكل كبير من معدل االعتالل والوفيات الناجمة عن كوفيد.
وأيضًا بدأت عالجات جديدة في الظهور وستستمر في التطور ،األمر الذي قد يقلل الضرر المباشر لكوفيد.
في اإلطار الزمني الكامل ،ينبغي أن تدل هذه التطورات اإليجابية على ّ
كبيرا على الصحة
خطرا
أن كوفيد لم يعد يمثل
ً
ً
العامة في اسكتلندا .وبالرغم من ذلك ،فمن المرجح أنّه سيظل يمثل مخاوف تتعلق بالصحة العامة :ولكوننا مجتمعًا
كامالً ،من المحتمل أن نتعايش مع كوفيد كملمح دائم من حياتنا .ورغم أنّه يتحتم علينا اإلبقاء على بعض التدابير الصحية
سارية وأن نكون يقظين لمخاطر حاالت التفشي المستقبلية ،فإنه يمكننا التطلع إلى الرفع العام للقيود.
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