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ال يوجد شخص غير مفيد في هذا العالم، ما

دام يستطيع تخفيف عبء الحياة عن كاهل

شخص آخر
- CHARLES DICKENS

مقدمة الحملة

في ضوء الوضع الحالي الناتج عن اندالع

فيروس الكورونا، قررت مؤسسة الفيميسو

إطالق حملة واسعة في أوروبا. أحد التدابير

المقترحة لتجنب انتشار المرض هي

التقليل من اإلتصال المباشر مع اآلخرين

في المجتمع

تعتبر فترة الحجر الصحي اختياريا لبعض

الناس و إجباريا آلخرين. في حقيقة األمر،

قد يسبب هذا الحجر اإلجباري إحساسا

بالوحدة والعجز والعزلة

تحفيز وإلهام الشباب في أوروبا لالستثمار في
مجتمعهم من خالل تقديم الدعم لألشخاص

الضعفاء مثل

 
كبار السن المتخوفين من الخروج

 
األشخاص ذوي المناعة الضعيفة او األمراض

المزمنة

 
األفراد الذين يعيشون بعيدا عن بالدهم

تقدير جميع العاملين الذين يتعاملون بشجاعة

وكد في مكافحة فيروس الكورونا سواء كانوا

أطباء، ممرضين، تجار الخ



ل
ص
وا
لت
ا

عة ب ا مت ل ا

احتفظ بسجل لألشخاص الذين قمت بالتواصل

معهم ومساعدتهم لمعرفة مواعيد المتابعة

معهم والتحقق منهم. من المهم أيضا أن تعتني

بنفسك. نقترح عليك العمل مع اصدقائك

وتقسيم المهام بينكم ولتزداد صداقتكم قوة في

نفس الوقت

من المهم أن يتواصل الشباب مع أفراد المجتمع المعزولين أو الوحيدين عن البقية. اتخاذ االحتياطات

الالزمة كما هو موضح في القسم 5. قم بالذهاب اىل مراكز المجتمع المحلي وأماكن العبادة واسأل

ليتم توجيهك لالتجاه الصحيح. فور وصولك إىل الشخص المعني باألمر، تأكد واستفهم عن احتياجاته

الضرورية. قد يختلف هذا عن شراء احتياجاتهم أو تحديد موعد مع الطبيب او التواصل باستمرار

كيفية الوصول إىل المسنين المعرضين للخطر و

وحدات االستجابة واإلنقاذ

أهمية التواصل

الحفاظ عىل العالقة

تأكد من أن أفعالك مستمرة. من المهم

جدا بهذه الروح، المحافظة عىل االتصال

المنتظم مع من توصلت إليهم والتحقق

من صحتهم.  قال رسول هللا صىل هللا

عليه وسلم: اْكلَُفوا ِمْن اْلَعَمِل َما تُِطيُقوَن

َفِإنَّ َخْيرَ اْلَعَمِل أَْدَوُمُه َوِإْن َقلَّ



اإلحساس
بالوحدة

أثناء
COVID

-19
بامكانك ان تبدي بكرمك دون ان

تعرض نفسك أو اآلخرين للخطر

رسالة طيبة

قم بكتابة رسالة قصيرة محفزة وإرسالها 

اىل األشخاص الذين قد يحتاجون اىل هذا

السند. نحن نوصي بشدة استخدام مواقع

تسليم البطاقة البريدية

مكالمة ودية

قم برسم البسمة عىل وجه الضعيف

واتصل بهم. أنصت إليهم، طمنهم من

وجودك بجانبهم. إيماءة لطيفة كهذه قد

تساعدهم في تجاوز هذه المحنة الصعبة

الوصول اىل وسائل النقل

الضعفاء والمعزولين ال يمكنهم مغادرة

منازلهم. استخدم نعمك سواء كانت

الدراجة او السيارة لمساعدتهم

 

قم بالتسوق من أجلهم

قم بجمع أو إرسال البريد ألجلهم

قم بتوصيل األدوية والبقالة من أجلهم

 

 

يمكنك أن تجد في الملحق إستمارة

يمكنك توزيعها في منطقتك عبر صندوق

البريد, أو محالت البقالة, أوالصيدليات



اإلحساس
بالوحدة

أثناء
COVID

-19
بامكانك ان تبدي بكرمك دون ان

تعرض نفسك أو اآلخرين للخطر

جمع التبرعات عىل الصعيد المحلي

لدعم المحتاجين

بعض األشخاص الضعفاء لديهم

صعوبات مالية. كن حذرا، حيث انه

ليس جميع المحتاجين يبدون عالمات

االحتياج. لمساعدتهم يمكنك

 

نشاء صفحة شخصية خاصة بك لجمع

التبرعات عىل االنترنت ودعوة عائلتك

واصدقائك للتبرع. قم باستخدام صور

وفيديوهات مؤثرة وقصص األشخاص

الذين تقوم بجمع التبرعات لهم

 

إذا كنت تتسوق لهم، تأكد من الحصول

 عىل أفضل قيمة بالنسبة ألموالهم. قم

 بالبحث عن العروض والخصومات

المناسبة

 



كيفية

التجمع

واإللهام
مساهماتك الفردية عظيمة! لنرى كيف

يمكننا التواصل مع هذه األفكار لتحفيز

بعضنا البعض

انشر الكلمة

بسبب جلوس معظم الناس في بيوتهم، أصبح العالم

 أصغر. انشر الكلمة عىل جميع وسائل التواصل

 االجتماعي الخاصة بك. ال تنس استخدام الهاشتاج

المخصص لتعزيز هذه الحملة

OutbreakofGenerosity#

كن ظاهرا

اجعل نفسك ظاهرا كمتطوع باستخدام اإلطار

عىل صورتك Facebook المخصص عىل ال

الشخصية. بهذه الطريقة ستكون ظاهرا عىل الفور

وبالتالي من بسهل التواصل بكم من قبل األشخاص

المحتاجين

تحقق مما هو موجود

تم بالفعل إطالق العديد من المبادرات عىل الصعيد

الوطني والمحلي في بلدك. لذلك تأكد من استخدام هذه

المبادرات بقدر اإلمكان قبل البدء في واحدة جديدة.

افحص هذا الملف لجميع المبادرات القائمة في بلدك

فكر وتصرف محليا

(انظر اىل قسم 3) 



سالمة
المتطوعين
والمشاركين

عىل كل متطوع ومشارك في

هذه الحملة أن يتخذ التدابير

الالزمة ومتابعة نصائح منظمة

الصحة العالمية واتباع إرشادات

السلطات المحلية بشأن

السالمة

 

تأكد من ارتداء قناع وقفازات أثناء المشاركة في أي نشاط للحملة

تجنب االتصال الجسدي (تأكد من وجود مسافة مترين في جميع األوقات)

قم بغسل يديك بانتظام. عند قيامك بتوصيل الطلبات: قم بتركها عىل عتبة

المنزل. ال تتدل المنزل

قم بمراعاة من تساعدهم وزمالؤك المتطوعين

قم بتشجيع الشباب في مجتمعك للمشاركة

تعاون مع السلطات المحلية وخدمات وإرشادات الطوارئ

قم باحترام والتأكد من أن أنشطتك متوافقة مع الهيئة العالمية لحماية البيانات

قم بمراعاة البيئة عند طباعة اللوائح

COVID-19 ال تشارك في أي من األنشطة اذا كنت تعاني من أعراض

نقاط رئيسية التي يجب متابعتها اثناء المشاركة



نصائح المنظمة الصحة العالمية

https://www.who.int/ar/emergenci

es/diseases/novel-coronavirus-2019

سالمة
المتطوعين
والمشاركين



كل شيء سيكون
عىل ما يرام



إذا كنت في عزل ذاتي بسبب فيروس الكورونا فيمكنني مساعدتك في:

التسوق

إرسال البريد شراء الطلبات الضرورية

مكالمة ودية

اسمي:..……………………………………………………….
أعيش في:..…………………………………………………

رقم هاتفي:..…………………................................

أهال! إذا كنت في عزل ذاتي، فأنا هنا لمساعدتك

فيروس كورونا معدي.الرجاء, اخذ جميع االحتياطات لضمان نشر الود والطيبة فقط.

تجنب االتصال الجسدي (مسافة 2 متر). اغسل يديك بانتظام. يجب ترك الطلبات عىل

.عتبة الباب

إذا كنت في عزل ذاتي بسبب فيروس الكورونا فيمكنني مساعدتك في:

التسوق

إرسال البريد شراء الطلبات الضرورية

مكالمة ودية

اسمي:..……………………………………………………….
أعيش في:..…………………………………………………

رقم هاتفي:..…………………................................

أهال! إذا كنت في عزل ذاتي، فأنا هنا لمساعدتك

فيروس كورونا معدي.الرجاء, اخذ جميع االحتياطات لضمان نشر الود والطيبة فقط.

تجنب االتصال الجسدي (مسافة 2 متر). اغسل يديك بانتظام. يجب ترك الطلبات عىل

.عتبة الباب
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