
 

دلیل 

األشخاص ذوى اإلعاقة  

في مواجھة مخاطر انتشار فیروس كورونا 

إعداد  

لجنة المرأة ذات اإلعاقة  

المجلس القومى للمرأة  



 

یـعد فـیروس كـورونـا فـي نـسختھ الجـدیـدة مـن اصـعب الـمحن الـتى نـواجـھھا حـدیـثا ، 
والن الـفیروس یـصیب الجـمیع دون تـمییز ، فـان وصـول رسـائـل الـتوعـیة ، وتـقدیـم 
خـدمـات الـوقـایـة والـرعـایـة الـصحیة للجـمیع دون تـمییز ، اصـبح ضـرورة حـتمیة 

تستوجبھا طرق المواجھة الناجحة لھذا الخطر الداھم.  

فـى ھـذا االطـار ومـن مـنطلق  دور لـجنة الـمرأة ذات االعـاقـة فـي تـقدیـم كـل مـا مـن شـانـھ 
دعـم الـمرأة ذات االعـاقـة والـنساء االمـھات ألشـخاص ذوى اعـاقـة وكـل االشـخاص 

ذوى االعاقة  في حیاتھم الیومیة فأننا نتقدم بھذا الدلیل ویتضمن : 

اوال : مسلمات ھامة  

ثانیا : االشخاص ذوى االعاقة وذویھم والتوعیة  

ثالثا : االشخاص ذوى االعاقة وذویھم والوقایة 

رابـعا : االشـخاص ذوى االعـاقـة داخـل امـاكـن الحجـر الـصحى ومسـتشفیات الحجـز 
الصحى 



 

اوال : مسلمات ھامة 

 تـبنى لـغات تـواصـل مـختلفة عـند الـتوعـیة والـوقـایـة والحجـر والجـز الـصحى 1.
لـلوصـول لـألشـخاص ذوى االعـاقـات الـمختلفة مـثل لـغة االشـارة لـإلعـاقـات 
الـسمعیة  – الـوسـائـل الـمعینة لـإلعـاقـات الـبصریـة- الـلغة المبسـطة لـإلعـاقـات 
الـذھـنیة وھـذا یـعنى الحـد مـن انـتقال الـعدوى الـیھم ومـنھم وھـذا یـعنى كسـب 

وقت غالى في المعركة ضد انتشار الفیروس  

فـي حـال ال قـدر هللا اصـابـة شـخص ذو اعـاقـة بـالـفیروس فـان الـتعامـل الـجید بـما 2.
یـتناسـب مـع اعـاقـتھ یـعزز فـرص نـجاتـھ مـن ھـذا الـفیروس مـثل  بـعض حـاالت 
مـتالزمـة داون أو الشـلل الـدمـاغـي والـتى تـعانـي مـن ظـروف صـحیة مـزمـنة، 
ولـدیـھا مـشكالت سـابـقة فـي الـجھاز التنفسـي وتـعد مـن الـفئات الـتي یـجب اتـخاذ 

إجراءات أكثر احترازیة لتجنب إصابتھا بالفیروس  

االسـتعانـة بـأدلـة الجـمعیات االھـلیة الـمتخصصة الـعامـلة فـي مـجال االعـاقـات 3.
الـمختلفة فـي كـل مـكان یـقدم خـدمـات الـتوعـیة او خـدمـات الحجـر او الحجـز 
الـصحى لـالسـتفادة مـن خـبرات ھـذه الجـمعیات وكـوادرھـا الـمدربـة فـي اعـطاءنـا 
مـعلومـات عـن طـرق تـقدیـم الخـدمـة  لـألشـخاص ذوى االعـاقـة مـثل دلـیل كـریـتاس 

مصر   

عـند الشـروع فـي الـتعقیم لـلبیت البـد ان  یـشمل الـتعقیم االدوات الـشخصیة 4.
الـتى یسـتخدمـھا االشـخاص ذوى االعـاقـة مـثل الـكرسـى المتحـرك او الـعكاز او 
جــھاز الــكمبیوتــر او الــعصا الــبیضاء او االدوات الــمعینة الــتى یســتخدمــھا 

االشخاص ذوى االعاقات البصریة 



 

ثانیا : األشخاص ذوى االعاقة وذویھم والتوعیة  

لـضمان وصـول رسـائـل الـتوعـیة لـكل االشـخاص ذوى االعـاقـة ، بـما یـمكنھم مـن 
الـتصرف بـإیـجابـیة فـي مـواجـھة مـخاطـر انـتشار الـفیروس فـأنـنا نـؤكـد عـلى حـقائـق 

بعینھا لكل اعاقة  

ا-  توعیة ذوى االعاقات السمعیة  

 تـرجـمة فـوریـة لـلغة االشـارة مـصاحـبة لـرسـائـل الـتوعـیة الـتى یـتم بـثھا  عـلى 1.
القنوات التلیفزیونیة وبخاصة االكثر انتشار منھا  

مـلصقات تـوعـیة تسـتخدم لـغة اإلشـارة إلعـطاء الـمعلومـات الـثابـتة فـي الـتوعـیة 2.
مثل غسیل األیدي او استخدام المنادیل عند العطس  

تـرجـمة لـلغة االشـارة مـصاحـبة لـلبرامـج الـحواریـة الـتى تتحـدث عـن مـخاطـر 3.
انـتشار الـفیروس واھـم االخـبار حـول مـعدالت انـتشاره فـي الـعالـم وفـى مـصر 

حتى یشعر بخطورة القضیة  

فـتح بـاب الـرد عـلى تـساؤالت االشـخاص ذوى االعـاقـة الـسمعیة حـول الـفیروس 4.
على ان یكون الرد مصحوب بترجمة للغة االشارة بالتأكید  

ب – توعیة ذوى االعاقات البصریة  

اسـتخدام مـواد تـوعـویـة اعـالمـیة مـنطوقـة بـأصـوات واضـحة وبـھا مـعلومـات 1.
اكثر تفصیال حتى یتمكن الشخص ذو االعاقات البصریة من تخیلھا و فھمھا  

فـي حـال بـث رسـائـل تـوعـویـة الـكترونـیا اسـتخدام رسـائـل نـصیة یـمكن لـبرامـج 2.
الـقراءة الـناطـقة الـتعرف عـلیھا (بـدال مـن الـرسـال الـمصورة الـتى ال یسـتطیع 

الوصول الى المعلومة الموجودة بھا ) 

ج - توعیة ذوى االعاقات الذھنیة والتوحد  

- توصیل المعلومات من قبل ولى االمر والقائم بالرعایة لألشخاص ذوي 
اإلعاقات الذھنیة والتوحد عن طریق تبسیط إجراءات الوقایة والسالمة العامة 



 

-  إرفاق اإلرشادات بالصور ومقاطع الفیدیو  

- التدریب العملي بالتقلید ولعب األدوار  

د – توعیة ذوى االعاقات الجسدیة  

رسـال الـتوعـیة الـعامـة تـصل بـدون اى عـوائـل لـألشـخاص ذوى االعـاقـات الجسـدیـة لـكن 
البد التنبیھ فیھا على االماكن المتاحة والمتیسرة الستقبالھم  

ثالثا : االشخاص ذوى االعاقة وذویھم والوقایة  

ا- وقایة االشخاص ذوى االعاقات السمعیة  

اذا مـا تـم ضـمان وصـول الـمعلومـة لـألشـخاص ذوى االعـاقـات الـسمعیة بـلغة االشـارة 
فنھا من السھل علیھ التعامل الجید لوقایة نفسھ واالخرین من االصابة الفیروس  

ب – وقایة االشخاص ذوى االعاقات البصریة : 

یـعتمد االشـخاص ذوى االعـاقـات الـبصریـة عـلى حـاسـة الـلمس فـى مـعظم تحـركـاتـھم 
الـیومـیة لـذا وبـجانـب االخـذ فـى الـحیطة بـكل الـنصائـح الـعامـة الـمقدمـة لـكل االفـراد مـن 

المھم  

• البس جوانتى عند الخروج من المنزل . 

• علیك بتغییر الجوانتى عند تنقلك من مكان الى االخر.   

• علیك ان ال تلمس وجھك او انفك او فمك او عینك.  

• حاول ان ال تلمس مالبسك بالجوانتى الغیر نظیف 

ج – وقایة االشخاص ذوى االعاقات الذھنیة والتوحد  

مـن الـمھم لـولـى االمـر او الـقائـم بـرعـایـة االشـخاص ذوى االعـاقـات الـذھـنیة -
والـتوحـد االشـراف بـشكل كـامـل عـلى تـنفیذھـم  لـكل ادوات الـوقـایـة الـشخصیة 



الـتى تـنصح بـھا الـجھات الـمعنیة مـثل غسـل یـده بـالـماء والـصابـون بـشكل 
كافى وعلى مدار الیوم 

 

وقایة االشخاص ذوى االعاقات الجسدیة  د.

بجانب اتباع النصائح العامة من المھم  

مـسح االدوات الـمعینة مـثل ھـیكل الـكرسـى بـالـكامـل او الـطرف الـصناعـى او -
العكاز یومیا بمحلول معقم  

اعـطاء اھـمیة لـمسح عـجالت الـدفـع لـلكرسـى المتحـرك بمحـلول مـعقم وارتـداء -
جوانتى عند الدفع  

رابـعا : االشـخاص ذوى االعـاقـة داخـل امـاكـن الحجـر الـصحى ومسـتشفیات الحجـز 
الصحى   

حـتى نـضمن تـطبیق امـثل للحجـر الـصحى والحجـز الـصحى عـلى االشـخاص ذوى 
االعاقة البد من مراعاة خصوصیة االعاقات المختلفة ومنھا  

ا- االشخاص ذوى االعاقات السمعیة  

تزوید الفریق الطبى المعالج بأرقام  ھواتف مترجمى لغة االشارة لالستعانة -
بھم فى التواصل مع االشخاص ذوى االعاقات السمعیة عند الحاجة  

استخدام عدد من اللوحات االرشادیة داخل المكان بلغة االشارة  -

االشخاص ذوى االعاقات البصریة  ب.

البد من استخدام الكالم لتعریف الشخص ذوى االعاقة البصریة بالخطوات -
التى تتم 



تعریف الشخص ذوى االعاقة البصریة على الفریق الطبى والتمریض -
المتعامل معھ. 

عند وصول شخص من ذوى االعاقة البصریة  ال بد من ابالغھ باإلجراءات -
التى سوف تتم  

عند الدخول على المریض من ذوى االعاقة البصریة التعریف بنفسك اوال -
وشرح ما سوف یتم عملھ من حقن وادویة.  

البد من شرح غرفھ الحجر او الحجز بالتفصیل ومكان الحمام.  -

اعطاء  فرصھ للشخص ذوى االعاقة من لمس االماكن بجوانتى للتعرف -
علیھا.   

االشخاص ذوى االعاقات الذھنیة والتوحد ج.

یجب استشارة ولي االمر فیما اذا كان یرغب فى مصاحبة ابنھ ذو االعاقة -
الذھنیة داخل الحجر الصحى ومستشفیات الحجز الصحى ام ال لصعوبة 

التواصل الجید معھم ومساعدتھم على االلتزام بتلقى العالج  

فى حال وجود الشخص ذوى االعاقة الذھنیة والتوحد داخل الحجر الصحى -
بمفرده یتم مراعة نوعیة اعاقتھ وشدتھا ویتم معاملتھ بعمره العقلى 

(معاملة االطفال ) والمتابعة المستمرة مع ولى االمر للوصول ألفضل الطرق 
للتعامل معھ  

د- االشخاص ذوى االعاقات الجسدیة  

الـتأكـد عـند اخـتیار امـاكـن الحجـر الـصحى ومسـتشفیات الحجـز الـصحى مـن -
وجــود اتــاحــة مــكانــیة وتیســیرات لــسھول الحــركــة والــوصــول بــمداخــلھا 

وبمرافقھا  

فـي حـال عـدم وجـود اتـاحـة مـكانـیة فـیتم تـنفیذھـا بـأبسـط االمـكانـیات بـما یـضمن -
سالمة مستخدمھا  

تخصیص الدور االرضى لذوى االعاقات الجسدیة  -

ونتمنى للجمیع صحة جیدة وعد االصابة الفیروس 



 

تـتقدم لـجنة الـمرأة ذات االعـاقـة بـالـقومـى لـلمرأة لـلمؤسـسات االھـلیة الـتالـیة -
على تعاونھا لخروج الدلیل في افضل شكل ممكن 

الجمعیة المصریة لتقدم االشخاص ذوى االعاقة والتوحد  -

مؤسسة بصیرة لرعایة ذوى االعاقات البصریة -


