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 عامة نظرة
 

 أمر وهو المستوطنة، الفيروسات مسار يأخذ وأن هدوًءا أكثر مرحلة إلى الراهن الوقت في 19-كوفيد وباء ينتقل أن نأمل
 19-كوفيد يزال وال الفيروس. تأثير شدة تقليل في ساعدت التي الجديدة، والعالجات التطعيم في التقدم بفضل ممكنًا أصبح
 والصيف. الربيع فصلي من اقترابنا مع بالتزامن التهديد هذا انخفاض يستمر أن نأمل أنّنا إال تهديًدا، يمثل

 
 المستقبل إستراتيجية

 
 التكيفات وعلى الفعّالة، العالجات توفر زيادة وعلى المفيد، المناعة تأثير على أكبر بدرجة االعتماد على نقدر أن نتوقع

 األحوال أسوأ وفي ضروري غير األحوال أفضل في القانونية التدابير اتباع لجعل المادية، والبيئات للسلوكيات المعتادة
  .ومؤقتًا محدوًدا

 الهدف تغيير الضروري من أنه نرى المحتملة، المستقبلية للسيناريوهات ودراستنا للوباء الحالي الوضع ضوء وفي
 الوقت في نعيشها أن نأمل التي للوباء هدوًءا األكثر ةالمرحل ليعكس 19-لكوفيد استجابتنا يوجه الذي اإلستراتيجي

  الحالي:
 

 تعّزز التي الصحية والتدابير التكيف خالل من األول المقام في ذلك سيتم فعّالة، بطريقة 19-كوفيد على وللسيطرة
  .أفضل مستقبل أجل من البناء بإعادة قيامنا أثناء في والتعافي، الصمود على قدرتنا

 
 الضرر تقليل على تركيًزا وأكثر الماضي، في عليه كانت عما الحاالت أعداد تقليل على تركيًزا أقل نكون أن نتوقع
 المركزية الحكومة بين ما مشتركة 19-كوفيد على السيطرة عن المسؤولية أن أيًضا اإلستراتيجي الهدف ويقّدِّر الواقع.
 جميعًا تقناعا على ويقع واألفراد. والمجتمعات األخرى والقطاعات ركاتوالش نطاقًا األوسع العامة والخدمات والمحلية

 وفي الواقع، الضرر لتقليل وتفاعلنا وعملنا عيشنا طريقة مع التكيّف وفي ،19-كوفيد عدوى من الحذر في نؤديه دور
  المستقبل. في للفيروس المحتملة الحادة المراحل ضد المرونة من أكبر قدر ترسيخ

 
  19-كوفيد على للسيطرة المتبع نهجنا جوانب من حيويًا جانبًا الصمود  على قدرتنا تعّزز التي  الصحية ابيرالتد ستظل
  واالجتماعية الصحية الرعاية نظام لدعم  العامة الصحة مجال في وإمكاناتنا قدراتنا في االستثمار وسنواصل فعّالة بطريقة

 أكبر. مرونة اكتساب في
 

  السكان وصحة  العامة بالصحة  المتعلقة القرارات اتخاذ لدعم وتطويرها، متناسبة اختبار قدرة  على  الحفاظ أيًضا سنواصل
  الحالي الوقت في توجد العالج، إلى يحتاجون ثمّ  ومن بالعدوى، أصيبوا  َمن إلى وبالنسبة  منها. الُمستفيدين وعالج
 الوفاة.  أو خطيرة بأمراض اإلصابة خطر من تقلل أن  يمكن التي العالجات من مجموعة

 
 عن المسؤولية بتحمل والمؤسسات الجمهور مطالبة في واالستمرار للعدوى ومقاوم أقوى مجتمع بناء علينا يجب

 في الماضيين العامين خالل بها دراية على أصبحنا التي االحترازية السلوكيات من العديد تضمين ذلك ويشمل سالمتهم.
  أعمالنا. وممارسات اليومية حياتنا

 
 العمل إلينا بالنسبة الضروري من سيكون الخدمات، إلى والوصول وعيشنا عملنا وكيفية مكان مع بالتكيّف يتعلق ماوفي
 المستقبل: في للفيروس ظهور معاودة أو تفّش   حاالت هناك تكون أن ونتوقع والبيئات. المباني إلى أكبر أمان لتوفير معًا

 حوادث على بالسيطرة المتعلقة اإلرشادات تحديث وسيجري الوطني. أو المحلي أو المؤسسي المستوى على ذلك سيحدث
 19-لكوفيد المستقبلية المراقبة لدعم والتحليل والبيانات للنمذجة جديًدا إطاًرا الشركاء مع وسنضع العامة، الصحة
  إليها. حاجتنا ومدى االستجابة موعد تحديد في هذا وسيساعدنا ورصده.

 
 التشريعات تحديث سنضمن الفيروس، يشكلها قد التي المستقبلية للتهديدات بفعالية االستجابة  على  القدرة على  للحفاظ
  األمر. لزم إذا جاهًزا سيكون أنه يعني وإنما تعميمه، سيتم أنه التشريع هذا وضع يعني وال الالزمة.

 
 االحترازية والتدابير والتخفيف التكيف عمليات تطوير إطار في المجتمع في  فرد كل احتياجات في النظر نواصل أن يجب
 بطريقة وقع  قد الضرر  أن  على واضح دليل ويوجد والحرمان، والفقر المساواة عدم تفاقم  إلى  الوباء أدى  فقد المستقبل، في
  على  شخص كل ةقدر من التأكد وعلينا .أسوأ نتائج بالفعل تعاني كانت التي والمجتمعات  الشعوب يشمل بما متعادلة، غير
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  المرض لهذا السماح يمكننا  وال .19-كوفيد مع  التعايش كيفية ونتعلم المجتمع نفتح حين  أكبر طبيعية بطريقة حياته عيش
  السريرية.  الناحية من الخطورة عالي أو المحرومين أو الفقراء يصيب مرًضا يصبح بأن

 
  اآلليات مع جنب إلى  جنبًا المعدية، للتهديدات ستعداداال في اسكتلندا لمساعدة وبروتوكوالت وإجراءات خطط تُطبّق

  أصبحنا جديدة، متحّورات ظهور ظل وفي اسكتلندا. في  وقوعها لدى  المعدية المخاطر  إدارة كيفية تدعم التي التشريعية
 والحكومة دااسكتلن في العامة الصحة  هيئة داخل نحتاجها التي والتحليالت البيانات من كثير توفير على بالقدرة نتمتع

  االسكتلندية.
 

  .19-لكوفيد لالستجابة المتبعة إلستراتيجيتنا توضيح يلي فيما ويرد

 
 نهجنا تقديم

 
 فعّالة. بطريقة قدًما للمضي 19-كوفيد على للسيطرة خططنا يلي فيما وضعنا لقد

 
 التلقيح

 
 من كان ،2021 نوفمبر حتى أنه العالمية الصحة منظمة ذكرت إذ ،19-لكوفيد استجابتنا في مهًما عامالً  التلقيح يزال ال

  .19-كوفيد جّراء وفاة حالة 27000 من أكثر وقوع دون حال قد اسكتلندا في التلقيح يكون أن المحتمل
 

 11و أعوام 5 بين أعمارهم تتراوح الذين األطفال لجميع التلقيح لتقديم التوصيل خطة على الراهن الوقت في نعمل إنّنا
 البالغين لجميع إضافية دفعة قريبًا وسنقدم والتحصين، للتطعيم المشتركة اللجنة قدمتها التي خيرةاأل للنصيحة وفقًا عاًما،
 لديه تكون أكثر أو عاًما 12 العمر من يبلغ شخص وأي الرعاية، دور وسكان أكثر، أو عاًما 75 أعمارهم تبلغ الذين
 19-لكوفيد استجابةً  للتلقيحات مستمرة حاجة وجدست بأنه تخطيطي افتراض أيًضا ولدينا المناعة. نقص جّراء مشكلة
 المستمر، المعّزز التطعيم نشاط من معين مستوى إلى بحاجة نظل فإننا ثم ومن بعدهما، وما 2022/2023 عامي خالل
 باإلضافة األمر. لزم إذا بسرعة، نشرها يمكن تطعيم خطط وضع على نعمل ونحن اإلصابة. لخطر للمعرضين خاصة

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.47.2101021
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 جنبًا 19-كوفيد لقاحات لتقديم مستدام نموذج وجود ضمان في يتمثّل والتخطيط للنشاط األساسي العنصر إنف ذلك، إلى
  اسكتلندا. في الحالية والتحصين التلقيح برامج مع جنب إلى

 
 من لمجموعة التام وشموله الجميع إلى التلقيح برنامج وصول ضمان إلى الرامية جهودنا زيادة على أيًضا نعمل إنّنا

 تمثيالً  الممثلة المجموعات مع لالنخراط األخرى القطاعات ومنظمات مجتمعية منظمات مع والشراكات التوعية أنشطة
 ناقًصا.

 
 والمراقبة االختبار

 
  في والحماية االختبار دور وسيتكيف الوباء. ظروف تغير مع التكيّف والعزل والتعقب االختبار في المتبع نهجنا سيواصل
  المحّدث. اإلستراتيجي هدفنا مع ويتماشى المستقبلية المراحل متطلبات مع ليتناسب تدخالتنا مجموعة

 
  التالية: الرئيسية األولويات على وتدريجي دقيق انتقال ضمن لدينا المتبع والحماية االختبار نهج وسيركز

 الوباء(.   مراحل جميع في أساسية )أولوية السريرية للمخاطر تعرًضا واألكثر ضعفًا األكثر الفئات حماية ·

 المرضى.  رعاية دعم ·

 المرض.  انتشار مراقبة ·

 المرض. لتفشي االستجابة ·

 المستقبل. في  الصحية للتهديدات المطلوب النحو على القياس ·
 

 الحالية المعتادة االختبار برامج عن بعيًدا أولوياتنا ستنتقل الصيف، وحتى 2022 عام ربيع دخول من اقترابنا ظل في
 من: كّل   إلى الكفاية فيه بما والسريع المستمر الوصول ضمان إزاء أعراض بدون

 والناشئة. الجديدة العالجات من يستفيدون قد الذين أو سريرية رعاية إلى للمحتاجين اختبارات إجراء ·

  عالية. سريرية لمخاطر المعرضين األشخاص حماية على المستمر التركيز ·

 في الناشئة المشكالت الكتشاف الجيني( التسلسل ذلك في )بما الكفاية فيه بما قوية مراقبة تنفيذ على الحفاظ ·
  الفعالة. لالستجابة يكفي بما مبكر وقت

  دائم. انتقال فيها يوجد التي المجتمعات في المحلية االستجابات دعم مواصلة ·

 توسيع على القدرة مع – الخطورة عالية البيئات في ألخص،وبا حدته، من والتخفيف التفشي على السيطرة دعم ·
 المستقبل. في التهديد مستويات لمعالجة المطلوب النحو على استجابتنا نطاق

 
  وكيف المرض، توطن لمرحلة والحماية لالختبار المحّدثة الخطط  تحّدد 2022 مارس في مفّصلة انتقال خطة سننشر
  مارس. شهر نهاية بعد ما إلى االنتقال مدة ذلك وسيؤكد النهائية. المستقرة الحالة لىإ الحالي   الوضع من االنتقال سندير

 
  نفس على الجانبي التدفق واختبارات (PCR) المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبارات إلى الوصول توفير في سنستمر
  التدفق اختبار تكرار بشأن المشورة في التغييرات مراعاة مع الراهن، الوقت  في الحال هو كما السكان لعامة األساس
  الحالية  النصيحة من السكان مستوى على أعراض بدون االختبار نهج تطوير على نعمل فإننا ذلك، ومع  الجانبي.
 وباألخص األسبوع في األقل على مرتين لالختبار النصيحة إلى والعودة باآلخرين، االختالط قبل مناسبة كل في لالختبار

  الصحية الظروف أو العمر حسب سريريًا للخطر معرض شخص أي مع أو المزدحمة األماكن في االختالط بلق
  األخرى.

 
 تقديم ونواصل المتسلسل، البوليميراز تفاعل اختبار إلجراء بالحجز األعراض يعانون الذين األشخاص ننصح زلنا ما

 التدفق اختبار أو المتسلسل البوليميراز تفاعل اختبار لخال من )إما إيجابية اختباره نتيجة كانت شخص ألي النصح
 يكونون قد الذين أولئك يشمل بما اآلخرين، إصابة مخاطر لتقليل بها الموصى العزل لفترة المنزل في بالبقاء الجانبي(
 سريريًا. للمخاطر عرضة

 
  العالج

 
 بسبب المستشفى إلى إدخالهم  تم الذين  المرضى  ارةإد في الراسخة الجديدة العالجات من مجموعة  الحالي الوقت في توجد
  جديدة عالجات أيًضا الراهن  الوقت في نقدم ونحن الوفيات. ونسب الخطيرة األمراض من تقلل أن يمكن ،19-كوفيد
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 المستشفى في المقيمين غير للمرضى الستخدامها الصحية الرعاية ومنتجات األدوية تنظيم وكالة ترخيص على  حصلت
  .19-كوفيد جّراء  للقبول أكبر لخطر ينوالمعّرض

 
  خالل من دعمها يتم طويلة، لفترة 19-كوفيد يعانون الذين  لألشخاص والدعم  الرعاية لتحسين التزامات أيًضا ننفّذ إنّنا

 كوفيد معلومات منصة طّورنا فقد  ذلك، إلى  باإلضافة إسترليني. جنيه ماليين 10 بقيمة األمد طويل كوفيد دعم صندوق
  من مزيد إلى والوصول أعراضهم إدارة في األشخاص لمساعدة الوطنية الصحية الخدمات  هيئة إعالم بشأن األمد طويلة
  طويلة 19- كوفيد آثار بشأن المتحدة المملكة مستوى على السريرية اإلرشادات تنفيذ دعم وسنواصل الحاجة،  عند الدعم 
 الخبراء بين تجمع إستراتيجية شبكة إنشاء على الوطنية  الصحية الخدمات ئةهي لدى الوطنية الخدمات قسم ويعمل األمد.

  وتنفيذ الموارد وتوفير المستمر التطوير لدعم العملية والخبرة الوطنية الصحية الخدمات هيئة إدارة ومجالس السريريين
  اسكتلندا. في األمد طويل كوفيد من يعانون الذين  لألشخاص الخدمات تقديم

 
-كوفيد جّراء أعلى سريري لخطر المعّرضين األشخاص وسندعم  والرفاهية العقلية الصحة تحسين على أيًضا وسنرّكز

 الصحية. التفاوتات لمعالجة العمل  وسنواصل 19
 

 الضرورة  عند االحترازية التدابير نشر
 

  يلي: ما على الجميع تشجيع االسكتلندية الحكومة وستواصل واليقظة الحذر توخي مواصلة اجميعً  علينا يجب

 التهوية. زيادة ·

  العطس. أو  السعال حالة  في والفم األنف وتغطية اليدين  غسل ·

  االقتضاء. عند )"مختلطة"( والمكتبية المنزلية األعمال بين المزج ·

 مؤهالً.  تكون عندما معّززة جرعة أو لقاح  على  الحصول ·

 Scotland in-Check.و Scotland Protect تطبيقي استخدام ·

  شخص أي مع أو  المزدحمة األماكن في االختالط قبل وباألخص، أسبوعيًا، مرتين الجانبي  التدفق جهاز خذ ·
 سريريًا. للخطر معّرض

  االختبار  طلب حالة  في أو 19-كوفيد أعراض ظهور حالة في المتسلسل  البوليميراز تفاعل اختبار إجراء ·
 ذلك.  والحماية

  والحماية االختبار طلب حالة في أو إيجابية االختبار  نتيجة كانت إذا بها الموصى للفترة الذاتي العزل تطبيق ·
 ذلك. 

 
 مطلوبة تزال ال أساسية تدابير أربعة توجد تزال فال  االحترازية، بالتدابير المتعلقة ئحاللوا معظم رفع من الرغم  على

 (: 2022 فبراير 22 اإلستراتيجي، اإلطار تحديث نشر وقت )في القانون بموجب
 

  تطبيق يتم لم  )ما العام النقل وسائل وفي  الداخلية العامة األماكن معظم في للوجه غطاء ارتداء عليك يجب ·
 اء(.استثن

 االتصال. جهات تتبع في والحماية االختبار لدعم ومشاركتها العمالء معلومات جمع  الضيافة شركات على يتعين ·

-لكوفيد التعّرض مخاطر بتقليل المتعلقة اإلرشادات مراعاة العبادة ودور الخدمات ومقّدمي الشركات على يتعين ·
  عملها. أماكن في وانتشاره 19-بكوفيد اإلصابة ليللتق معقولة بطريقة عملية تدابير واتخاذ مبانيها في  91

  28 حتى ،19- كوفيد شهادة بنظام الليل  من متأخر وقت في تعمل التي واألماكن  الكبيرة الفعاليات تعمل أن يجب ·
 اإلجراء. هذا  تعديل خطط على للحصول أدناه انظر ؛2022 فبراير

 
  إلى بالنسبة المنطقي من يكون ما وغالبًا إرشادات، إلى القانونية اإلجراءات هذه لتحويل المناسب الوقت في نخطط إنّنا

 الفيروس.  على الفعالة السيطرة على الحفاظ  في المساعدة أجل من االقتضاء، عند تبنيها، مواصلة  والمؤسسات األفراد
 

 بعض ترغب فقد ذلك، ومع األماكن. بعض في 19-كوفيد شهادة على بالحصول القانوني المطلب  فبراير 28 في سينتهي
 األمان. من بمزيد وموظفيها عمالئها إلشعار الشهادة، هذه طلب مواصلة في المباني

 
  الداخلية العامة األماكن في  الوجه بتغطية تأكيده( سيتم  - إرشادي )تاريخ مارس 21 في القانوني المطلب إلزالة نخطط
  الوجه تغطية سياسات على  الحفاظ في أخرى مرةً  الخدمات ومقّدمو ئاتالبي بعض ترغب وقد العام.  النقل وسائل وفي

https://protect.scot/
https://www.checkin.scot/
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  جيدة وممارسات إرشادات  إلى األخرى المتبقية القانونية  المتطلبات تحويل وسيتم والموظفين. العمالء  حماية في للمساعدة
 االقتضاء. حسب

 
 في نتقدم بينما االتصال، جهات وتتبع الذاتي عزلوال لالختبار استدامة أكثر نهج اتباع  إلى لالنتقال ذلك بعد نخطط إنّنا

 هو كما عموًما، األشخاص فيه  ننصح وضع إلى  االنتقال نتوقع لدينا. والحماية باالختبار الخاصة االنتقال خطة تطبيق
 رهموشعو لديهم األعراض اختفاء  حتى يُرام ما على  كانوا إذا المنزل في بالبقاء األخرى، المعدية  األمراض مع الحال

 لتكييف معتاد كإجراء ذلك في والمؤسسات األشخاص يستمر أن نتوقع القانونية، المتطلبات إلغاء وبمجرد .بالتحّسن
  الفيروس. انتشار من تقلل بطرق وبيئاتهم سلوكياتهم

 
 وإرشادات تشريعات تتضمن أن على وتنفيذها، التفشي على للسيطرة واضحة خطط لوضع شركائنا مع العمل سنواصل
 مطلوبًا يكون قد ما فهم من والمؤسسات األشخاص يتمكن حتى والوطني والمحلي المؤسسي المستوى على مناسبة، داعمة
  لذلك. وفقًا االستجابة ويمكنهم ظروف، أي وفي

 
 بسبب أم المناعة ضعف جّراء ذلك أوقع سواءً  الفيروس، يشكله الذي التهديد في زيادة ألي لالستجابة مستعدين وسنكون
 المتزايدة المرونة تشمل التي الصلة، ذات العوامل جميع مراعاة مع دقيقًا، حكًما وسنطبق  أخرى. عوامل أم جديد متحّور
  الصحية. والتدابير التكيف خالل من تأمينها نتوقع التي

 
 من ممكنة درجة أقصى توفير بهدف الُمقّدرة التهديدات مع للتعامل اتخاذها الُمحتمل التدابير التالي الجدول يستعرض
 النحو على استجاباتنا توجيه يضمن بما الالزمة بالمرونة ذاته الوقت في التحلّي مع التخطيط أغراض بشأن الوضوح
 أن يجب لذا التأثير، من القدر نفس على تنطوي لن الُمحتملة التهديدات كافة أن مالحظة الضروري من أنه كما المالئم.
 الصلة. ذات العوامل كافة معها تعاملنا في نراعي

 
 واألمر التقدير. بحسّ  والتحلي البيانات تقييم من كالً  سيتضمن معين وقت في تطبيقه الواجب التهديد" "مستوى تحديد إن
 الجديد، المتحّور إلى بالنسبة االستجابة. بشأن ضروريًا اتخاذها يكون قد التي التدابير مجموعة تحديد على ينطبق ذاته

 سواءً  ليست المخاطر كافة أن هو بالفعل بها خرجنا التي الدروس ومن انتشاره. وقابلية خطورته درجة من كالً  سنراعي
 يوجد قد المثال، سبيل فعلى الحاالت. كافة يناسب واحد بأسلوب التجاوب يسعنا فال ثم ومن تأثيرات، من عليه تنطوي فيما

 انتشار قابلية ذي بمتحّور مقارنة الحدة منخفض تهديًدا يشكل أقل خطورة ودرجة اليةع انتشار قابلية ذو جديد متحّور
 سبيل )على ثابتة إجراءات أو مقادير تحديد مالءمة أو جدوى عدم يفسر وهذا أكبر. خطورة درجة ذو أنه إال منخفضة
 حّدة. أقل أو مفرطة إما استجابة إلى ذلك يؤدي أن يُحتمل إذ نسمة(؛ 100000 كل من الحاالت من معين عدد المثال،
 منه. بد ال أمًرا المحتملة وآثارها مستقبلية مخاطر أي طبيعة أخذ وسيظل

 
 سبيل )على  الدورية المراجعة قيد نبقيها فسوف الروتينية، االستجابة مستوى تفوق مؤقتة احترازية تدابير اتخاذ حالة  في

  ومتابعة نطاقًا أوسع صحية تدابير اتخاذ مع كوفيد لوباء المباشرة التداعيات كثب من سنراقب كما أسابيع( ثالثة كل المثال
 األمر. اقتضى  إذا بسالسة االحترازية التدابير هذه اتخاذ لنا يتسنّى كي واالقتصادية االجتماعية المؤشرات

 
  يُراعى أن  على واحد،  آن  في عام  بوجه   البالد أنحاء بكافة المستقبلية للتهديدات بها نتصدى التي التدابير تُطبق أن نتوقع
  المثال، سبيل على المناسب، الوقت  في اختالفها على اسكتلندا لمناطق ومالءمتها أهميتها  مدى التدابير هذه اتخاذ أثناء في
 الجزرية. بمجتمعاتنا يتعلق فيما
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  والتكيّفات اإليجابية السلوكيات دعم
 

 انتشار من الحد تستهدف التي القواعد من بمجموعة التقيّد فيها األشخاص على لزاًما يكون التي المرحلة تجاوز إلى نسعى
 من انطالقًا طواعية والمؤسسات األفراد يتبنّاها اإليجابية السلوكيات من بمجموعة تتّسم مرحلة نحو 19-كوفيد وباء

  فعله. عليهم يتعين الذي الصحيح الشيء هو هذا بأن إيمانهم
 

 األخرى، المستقبلية الُمحتملة والفيروسات المستقبلية والمتغيّرات الفيروس لهذا األمد طويل تصدينا تعزيز سبيل وفي
 عمل إطار وصياغة مالئمة احترازية سلوكيات لترسيخ والمؤسسات الشركات مع بالتعاون المبادرة زمام نتولى فسوف
 دعم سبيل في القطاعات كافة مع االسكتلندية الحكومة تتعاون وسوف العامة. بالصحة الصلة ذات التدابير تعزيز بهدف
 في المرونة من بمزيد التحلي من اسكتلندا في الناس وعوام والمؤسسات الشركات يمّكن بما التدابير هذه مع التكيّف
 اسكتلندية حكومية توجيهات وتبنّي تجارية حمالت تدشين على سنعمل كما عام. بوجه المستقبلية األزمات مواجهة
 لدى باألمان الشعور يعزز بما التطوعي العمل ودعم االمتثال إجراءات من مجموعة واستحداث وميسورة واضحة
 العمالء.

 
 مخاطر من  الحد في  دور لها سيكون والتي لها المالئمة التكيّف ُسبل تحديد من لتمكينها القطاعات مع عاوننت سوف

  االحترازية التدابير من مزيد اتخاذ  إلى  الحاجة احتمالية تقليل خالل من  التجارية الحركة استمرار على واإلبقاء الفيروس
 المختلطة.  العمل نماذج في للنظر موظفيهم مع التعاون على  بشّدة العمل أرباب حثّ  سنواصل كما آخر. تهديد ظهر إذا

 
  ترسيخ على منصبًا فيها التركيز وسيكون االستكمال.  بصدد وهي النظر قيد آمنة"  "حياة التواصل إستراتيجية إن

 اختيار يمكنهم ما همف في الجمهور لمساعدة  واضحة برسائل االستعانة خالل من اليومية حياتنا في  الضرورية السلوكيات
 وسببه. فعله

 
 العالمي الصعيد على 19-كوفيد وباء على السيطرة  في المساهمة

 
  الحالي،  الوقت في  19- كوفيد وباء حيث من خطورة األشد واألقاليم البلدان برصد  المختصة الحمراء القائمة  خلوّ  رغم

 األربعة. للبلدان لديها مخاوف أي بتصعيد وستقوم وليةالد  البيانات  رصد المتحدة المملكة  في الصحي  األمن وكالة تواصل
  مارس أوائل / فبراير أواخر االهتمام من مزيًدا الفنادق في  صحي كحجر ُمنظمة بديلة أماكن تخصيص مسألة ستُولى كما
 الحمراء. بالقائمة المستقبل في تُدرج قد التي الدول   إحدى من مسافر  أي الستقبال  ُمجهزة تكون

 
  التحورات  على للوقوف  اتخاذها الواجب التحركات على  الدولية السفر تدابير استعراض من التالية  رحلةالم ستركز

  طوارئ إجراءات تبني مع دولي  إطار في بالكامل"  "ُمحّصن مصطلح تعريف هذا يتضمن وسوف للفيروس. المستقبلية
  المتحدة. المملكة في الصحي  األمن كالة تنفيذها تتولى حدودية

 
  نفعل وسوف للوباء.  تصديهم إطار في  الدعم لهم نقدم  كي الجنوبي الكرة نصف  بلدان من  شركائنا مع تعاوننا سنواصل

 تطوير ضمان  في والمساهمة ،19-كوفيد وباء مكافحة تستهدف التي الطبية باإلمدادات البلدان  هذه تزويد خالل:  من ذلك
  مواصلة إلى باإلضافة العالم، بلدان بمختلف اللقاح توفير في اواةالمس تحقيق إلى الدعوة في  والمشاركة فعال، لقاح

  الشريكة اإلفريقية البلدان في 19-كوفيد لقاحات  على الحصول  فرص  تكافؤ دعم تستهدف التي المبادرات في االستثمار
   الكبرى.  الصحراء جنوب الواقعة

 
 الصحية الفوارق من والحد للمخاطر تعرًضا األكثر لألشخاص  الدعم تقديم

 
  من مزيد إلى بحاجة كانوا إذا للمخاطر  عرضة األكثر األشخاص إليها يلجأ وجهات توفير لضمان جهودنا نواصل سوف

  هؤالء تحديد من تمكننا وسائل عن  البحث مواصلة  مع الفئة  هذه لدعم والمعلومات النصائح من مزيًدا سنقدم كما التوجيه،
 المحتملة الجديدة المتحّورات االعتبار في األخذ مع ومساعدتهم، للخطر رضة عُ  أكثر يكونون قد ممن األشخاص

 الناشئة. واالستنتاجات
 

 بشأن المستفادة الدروس  إلى ُمستندة المنزلية الرعاية إطار في 19-كوفيد وباء لمجابهة الُمتبعة المستقبلية األساليب ستظل
  تلقي فوائد على عالوة  الشخصية الوقاية معدات اقتناء مع ومكافحتها العدوى من الوقاية بها تحظى التي البالغة األهمية
  اللقاح.
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 معدات بشراء العام القطاع قيام ُسبل يتناول 2023-2022 عاَمي مدى على جديد نهج إعداد إلى اسكتلندا حكومة تسعى
  .2023 عام النهج بهذا يُعمل أن على اسكتلندا، في وضّخها الشخصية الوقاية

 
 التعافي  ودعم النطاق واسعة األضرار حدة من التخفيف

 
 المتالحقة األضرار حدة من التخفيف في نستمر كي ككل والمجتمع االقتصادية القطاعات مع التعاون سنواصل
 الضرر ندرك ونحن أفضل. مستقبل بناء وإعادة العامة خدماتنا استعادة نحو قُدًما ُمضيّنا مع بالتوازي لألزمة والمتراكمة

 اإلجحاف تفاقم إلى إجراءاتنا تؤدي أال على سنحرص لذلك مجتمعنا، فئات لبعض 19-كوفيد وباء فيه تسبب الذي البالغ
 وقطاعات والتعليمية التجارية مؤسساتنا دعم على تعيننا التي األنشطة تبنّي سنواصل النتائج. تحسين إلى وسنسعى
 وباء من التعافي إستراتيجية مع يتوافق بما األخرى، العامة والمصالح الةوالعد والنقل واإلسكان االجتماعية الرعاية
 .19-كوفيد

 
 مستقبلية نظرة

 
 تماًما، الوباء قبل كانت كما حياتنا تعود لن نعم الفيروس. هذا جماح وكبح صمودنا مواصلة في جهًدا نألو أال جميعًا علينا
 في بها نستعين لعلّنا – الجائحة هذه أثناء في عليها الحفاظ في نرغب يالت حياتنا من الجوانب بعض هناك زالت ما أنه إال

 المستقبل.
 

 خالل من األول المقام في فعال، بشكل الفيروس على السيطرة وهو أال اإلستراتيجي: هدفنا مع متسقًا النهج هذا سيكون
 في نضمن، وسوف أفضل. مستقبل لتحقيق البناء مواصلة من وتمكننا تعافينا لحين الصحة وتعزيز التكيف تدابير اتخاذ
  واضحة. به القيام علينا يتعين ما بشأن الُمقدمة التوجيهات بقاء نهجنا، إطار

 
 التي والتضحيات الكفاح وال الجائحة هذه إثر على مأساوي بشكل فارقونا الذين هؤالء ننسى فلن المستقبل، إلى نتطلع وإذ

 هؤالء إلى الدعم تقديم مواصلة خاصة، بصفة علينا، يتعين كما يبذلونها. عّدة وأشخاص مؤسسات زالت وما معًا بذلناها
 .19-كوفيد جائحة إثر على متزايد خطر وطأة تحت يقبعون يزالون ال الذين

 
 اهتماًما سنولي كما المتحدة. والمملكة اسكتلندا من كل في 19-كوفيد وباء بشأن العام االستطالع جهود ندعم وسوف
 أفضل. بشكل المستقبلية الطوارئ وحاالت األوبئة تجاوز على تساعدنا قد التي واألبحاث راتللخب


