معلومات للمسنات واملسنني يف برلني
تضعنا أزمة كورونا أمام تحديات عظيمة ،وتفرض علينا تقييدات كبرية .وبالنسبة للمسنني واألشخاص الذين سبق لهم
اإلصابة بأمراض فإن فريوس كورونا الذي يحمل اسم  COVID-19ميثل خطورة خاصة .ولهذا نرجوكم االلتزام الصارم
بتعليامت والية برلني وتعليامت االتحاد الفيدرايل .وهكذا تستطيعون حامية أنفسكم عىل أفضل نحو من „كوفيد .“19

لذلك نرجوكم:
•أال تغادروا شقتكم قدر اإلمكان ،وذلك لتقليل خطر نقل
العدوى لكم.
•أن تحاولوا إنجاز االتصاالت عرب الهاتف أو اإلنرتنت
(باالتصال الهاتفي عرب اإلنرتنت ،مثال عرب برامج 			
„سكايب“ أو „ماسنجر“ أو „واتس أب“) .وتواصل
هيئة الربيد إرسال الرسائل والطرود.
•أن تتصلوا ،إذا كان ممكنا ،مبسنني آخرين يف محيطكم،
وأن تستعلموا منهم عن حالتهم ،وأن تخربوهم 			
باملعلومات وبرامج املساعدة املذكورة هنا.
•أن تتصلوا بطبيبكم الخاص إذا كنتم تشعرون بوعكة
صحية ،قبل أن تذهبوا إىل العيادة.
•أال تذهبوا إىل الصيدلية بقدر اإلمكان .إذا كنتم بحاجة
إىل أدوية ،فاسألوا جريانكم أو أفراد العائلة فيام إذا
كان مبقدورهم إحضار تلك األدوية لكم.
			
•استفيدوا من عروض توريد احتياجاتكم من
السوبرماركت ،أو إحضار ما تحتاجون إليه عن طريق
العائلة و/أو الجريان.
•قللوا من االقرتاب الجسدي من األشخاص اآلخرين
(ال سيام املامثلني لكم يف السن ،واألحفاد)
•حافظوا عىل مسافة ال تقل عن مرت ونصف مرت (قاعدة
التباعد) بينكم وبني اآلخرين الذين ال يعيشون معكم
يف منزلكم.

•انتبهوا للقواعد السلوكية الخاصة بالعطس والسعال،
وكذلك قواعد النظافة العامة (التي ترسي أيضا لدى
الفريوسات العادية املسببة ألدوار الربد):
 غسل األيدي بانتظام وعناية ملدة عرشين ثانية عىلاألقل
 عدم العطس يف اليد ،بل يف الذراع املثني (الكوع) عدم ملس الوجه باأليدي بقدر اإلمكان تجنب املصافحة التزام مسافة بينكم وبني املرىض اإلكثار من تهوية الغرف يف املنزل•ال تسمحوا ألشخاص غرباء بالدخول إىل شقتكم إذا
كنتم ال تستطيعون التأكد من مصداقيتهم .ال متنحوا
غرباء مبالغ نقدية كبرية أبدا.
ال ترتددوا يف االتصال بالرشطة تحت رقم  110إذا 			
انتابكم القلق!
•استفيدوا من عروض املساعدة يف الجوار أو العروض
املذكورة هنا.
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هل تخشون أن تكون العدوى قد انتقلت إليكم؟
•توجهوا يف البداية ،ومن األفضل تليفونيا ،إىل طبيبكم
الخاص.
•إذا كان ذلك غري ممكن ،مبقدوركم الحصول عىل استشارة
عىل الخط الساخن املركزي030 90 28 28 28 :

•وألن الخط الساخن املركزي يكون مشغوال يف كثري من 		
األحيان ،فإن األحياء قد أعدت خطوطا ساخنة وعناوين
إلكرتونية خاصة بها .وميكن للمواطنات واملواطنني 			
االتصال بالحي السكني الخاص بهم لتوجيه األسئلة الخاصبة
باألمورالصحية.

تجدون أسفله الخطوط الساخنة لألحياء والعناوين اإلليكرتونية (ويف بعض األحيان بلغات متعددة):
			
• Treptow-Köpenickتريبتو-كوبنيك:

030 90297-4773 

• Steglitz-Zehlendorfشتيغليتس–تسيليندورف:

030 90299-3670 

• Friedrichshain-Kreuzbergفريدريشسهاين-كرويتسربغ:

030 90298-8000 

• Spandauشبانداو:

030 90279-4012, -4014, -4026 

• Pankowبانكو:

030 90295-3000 

• Mitteوسط املدينة/ميته:

030 9018-41000 

• Tempelhof-Schönebergمتبلهوف-شونيربغ:

030 9027-77351 

• Neuköllnنويكولن:

030 90239-4040 

• Marzahn-Hellersdorfمارتسان-هلرسدورف:

030 90293-3629 

• Charlottenburg-Wilmersdorfشارلوتنبورغ-فيلمرسدورف:

030 9029-16662 

• Reinickendorfراينكندورف:

030 90294-5500 

			
• Lichtenbergليشتنربغ:

030 90296-7240, -7242, -7510, -7511 

وتجدون قامئة بأرقام الهاتف هذه وكذلك كل العناوين اإلليكرتونية يف الصفحة التالية عىل شبكة اإلنرتنت:
www.berlin.de/corona/hotline
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للذين يحتاجون إىل مساعدة عملية يف الحياة اليومية يف أعقاب التقييدات:
تقدم خدمات التنقل الربلينية يف الوقت الحايل للمسنني
(فوق الستني) إمكانية أن تنوب عنهم يف القيام باملشرتيات.
أما مرافقة األشخاص املعتادة فلن تقدم إال يف حاالت
استثنائية .وتجدون يف هذا الرابط أماكن وأرقام الهاتف
املختصة:

www.berliner-mobilitaetshilfedienste.de

الجهات املختصة يف األحياء للتنسيق بني جهود املواطنني
فيام يتعلق بوباء كورونا
مثة جهة يف كل حي يتم فيها تسجيل احتياجات املساعدة
والعروض الخاصة بها .يف الوقت نفسه تقدم الجهات املنسقة
دعهام يف أسئلة مثل :ما املفيد حاليا؟ ما هي االحتياجات؟
كيف أستطيع املساهمة بجهدي؟وتجدون املعلومات الخاصة
بجهات التنسيق هذه تحت الرابط التايل:
www.berlin.de/buergeraktiv/informieren/
coronavirus

الخط الساخن للمساعدة بني الجريان عرب

0800 866 55 44 :nebenan.de

هل ترغبون يف الحصول عىل مساعدة أو دعم من جريانكم،
مثال للتسوق ،أو لرعاية الحيوانات املنزلية ،أو للقيام
باألعامل املنزلية؟ اتصلوا برقم  0800 866 55 44وسيتم
البحث بني جريانكم عن أشخاص موثوق بهم .إذا كان لديكم
انرتنت ،فيمكنكم استخدام الصفحة التالية:
www.nebenan.de/corona

جهات االتصال الخاصة بالرعاية :لتقديم االستشارة ألفراد
العائالت الذين يقومون برعاية أقاربهم ،أو ملن يحتاجون إىل
الرعاية ،وللتواصل فيام يخص املساعدة بني الجريان وخدمات
الزيارة (التي تقدم حاليا هاتفيا) ،يرجى االتصال برقم:
030 890 285 36

خدمات هاتفية:
إذا كنتم تشعرون بالوحدة وال تعرفون كيفية التعامل مع الوضع ،ال تخجلوا من استخدام برامج املساعدة الهاتفية .هناك
ستتلقون املساعدة.
هاتف الرعاية الروحية الخاص بكورونا:
خدمات الزيارة الطوعية:
ً
( 030 403 665 885من الثامنة صباحا حتى السادسة
تقدم برامج الزيارة التطوعية خدماتها حاليا يف صورة
مسا ًء) أسست الرعاية الروحية الطارئة يف برلني ،بالتعاون
استشارات هاتفية أو عرب التواصل عن طريق الربيد
اإلليكرتوين والرسائل الربيدية .هنا تجدون متطوعني منفتحني مع هاتف الرعاية الروحية الكنسية والرعاية الروحية
باملستشفيات ،خطا هاتفيا للرعاية الروحية بخصوص كورونا.
مستعدين إلجراء أحاديث معكم:
www.berlin-besucht.de/freiwillige-besuchsdienste

www.berlin.de/corona

الشبكة الفضية – معا ملواجهة الوحدة يف الشيخوخة:
( 0800 470 80 90من الثامنة صباحاً حتى العارشة مسا ًء،

هاتف الرعاية الروحية اإلسالمي
(خدمة تقدم عىل مدار الساعة)030 443 509 821 :

„وقت الكالم“ ملنظمة „مالتيزر“030 348 003 269 :

هاتف الرعاية الروحية باللغة الروسية
(خدمة تقدم عىل مدار الساعة)030 440 308 454 :
(متامی خدمات میتواند در صورت متایل شام به شکل نا
شناس انجام بگیرد)

بدون مرصوفات هاتفية)
املسنون (فوق الستني) الذين ال يجدون أحدا يشاركهم
الحديث ،يلقون التشجيع وآذانا صاغية يف الشبكة الفضية.

َمن يريد أن يتلقى مكاملة هاتفية من منظمة „مالتيزر“،
عليه االتصال تليفونيا أو إرسال رسالة إليكرتونية عرب العنوان
التايلRedezeit.Berlin@malteser.org :

تقديم االستشارة إىل الذين يحتاجون إىل الرعاية وإىل أرسهم:
وتجدون تحت هذا الرابط نصائح أخرى للمحتاجني إىل
الرعاية الطارئة – مكتب تقديم االستشارات وتلقي
الشكاوى املتعلقة بالرصاعات والعنف أثناء الرعاية باملسنني رعاية وأرسهم ،فيام يتعلق بجائحة كورونا:
www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und(يف الوقت الحايل :من االثنني حتى الجمعة :من العارشة
rehabilitation/coronavirus
صباحا حتى الرابعة عرصا ،يوم السبت :من العارشة صباحا
حتى الثانية ظهرا)030 69 59 89 89 :
نقاط املساعدة يف الرعاية – تقديم االستشارات حول كل ما
يتعلق بالرعاية والشيخوخة0800 59 500 59 :
(من االثنني حتى الجمعة :من التاسعة صباحا حتى السادسة
مساء ،،بدون مرصوفات هاتفية)
(من املمكن تقديم كافة الخدمات عىل نحو رسي وبدون
ذكر أسامء ،إذا رغبتم يف ذلك)

معلومات يف اإلنرتنت حول كل ما يخص جائحة كورونا:
•آخر املعلومات بشأن فريوس كورونا:

•معلومات بشأن الجهود التطوعية ومساعدة الجريان:

•معلومات بشأن فريوس كورونا والرعاية:

•عروض ثقافية يف شبكة اإلنرتنت:
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www.berlin.de/sen/pflege/pflege-und		
rehabilitation/coronavirus
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www.berlin.de/kultur-und-tickets/livestreams

www.berlin.de/corona

