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PRESSMEDDELANDE 
 بيان إعالمي

إجراءات في بلدية رونبي من اجل حماية الكبار بالسن ةمجموع  

لذلك من المهم جداً ان نقوم بحمايتهم. تعمل  19الكبار بالسن معرضون بشكل خاص لإلصابة بكوفيد ـ 

ضمان  لمن اجل تقليل مخاطر إنتشار العدوى في النشاطات وبنفس الوقت  جديبلدية رونبي بشكل 

جد حالياً وتتوفير الموظفين من اجل حصول الكبار بالسن على االجراءات والمساعدات الضرورية. ال 

 إصابات مؤكدة ال في الخدمة اإلجتماعية المنزلية وال في المساكن البلدية. 

الرعاية ومساكن الرعاية البلدي بعض االسئلة.  قسم اخذ عينات فحص من عنأثار تقرير نهاية االسبوع 

 فيسلبية. سوف تستمر بلدية رونبي بفحص الموظفين والمستخدمين  جميع الفحوصات كانت حتى االن

لن  لذلك خصوصية المريض سارية . نظراً الى ان19الرعاية عند مجرد الشك او اإلصابة بكوفيد ـ قسم 

تقوم بلدية رونبي بإعطاء اي معلومات عن الحاالت الخاصة ـ ال عند الشك وال عند الحاالت المؤكدة 

.مباشرة بهم يتم االتصالسالذين يُريدون الحصول على معلومات . 19بكوفيد ـ   

من اجل إطالع العامة على االحداث الجديدة عن وضع الرعاية وإدارة شؤون الرعاية في بلدية رونبي 

وعن كيفية اإلستعدادات التي نقوم بها من اجل حماية الكبار بالسن في البلدية، قمنا هنا بإعداد عدة 

  إجراءات:

 مارس/أذار. 11منذ  منع جميع الزيارات الى المساكن البلدية للرعاية الصحية والعناية  .1

، هناك ُمنظمات تطوعية (Stödportalen Ronneby hjälper)مدخل الدعم، رونبي تساعد   .2

ار الدواء للكبار بالسن ولالشخاص المعرضين للخطر، ضشراء الطعام وإحالقيام ب علىتساعد 

 ابريل/نيسان. 2منذ  ronneby.se/ronnebyhjälperفي  وفرُمت

الرعاية، االهتمام بحاالت  قسم حديثاً من موظفين متطوعين في اإنشائهسوف تتولى مجموعة تم  .3

في الخدمة االجتماعية المنزلية ومساكن الرعاية والعناية على حد سواء.   19محتملة بكوفيد ـ 

لبلدية على تعليم خاص بالتركيز على ا في ضمن الفريق الخاص المشمولينحصل الموظفين 

 العدوى. من  حماية ال

مسكن الرعاية والعناية في سابقاً  قهاُغالتم كان قد ز اربعة اماكن رعاية مؤقتة في قسم  تجهي  .4

Ålycke على مدار اليوم. المؤقتة رعاية او العنايةلل للكبار بالسن الذين يحتاجون 
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االساسية من خالل التعليم الخاص  الصحية من اساسي تُركز اإلدارة على النظافةآكإجراء   .5

 ووضع الملصقات في االماكن المشتركة والمعلومات الشفوية.

 يبقى الموظفين في المنزل عند ظهوراقل العوارض للمرض.  .6

من اجل إستطاعة الكبار بالسن االحتفاظ  surfplattorشراء المزيد من اللواح التصفح   .7

 ية )عبر النت(.بالتواصل مع االقارب عبر االجتمعات الرقم

يقوم موظفو المكتبة بإعداد اكياس الكتب ) حسب الرغبة الخاصة او التوصيات( التي يمكن  .8

 عاماً. 70إيصالها إلى منازل االشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 

 عاماً او اكبر في االسبوع المقبل. 70سيتم إرسال المعلومات لجميع البالغين من العمر   .9

 7يُفتح هاتف االمان للكبار بالسن الذين يشعرون بالقلق او بالوحدة نهار الخميس  .10

حيث يكون مفتوحاً ايام الثالثاء والخميس  617778-0457مايو/ايار. يتم االتصال برقم االمان 

 .12حتى الساعة  10من الساعة 

رعاية والعناية ما يجب عليهم نعمل بشكل مستمر لبناء إستعدادتنا كي يعرف جميع الموظفين في إدارة ال

ضمن نشاطنا. تقول كارينا رينغتون المديرة اإلدارية المؤقتة "  19فعله إذا حصلنا على إصابة بكوفيد ـ

 لكن قبل كل شيء نحن نعمل كل ما بوسعنا للحد من خطر دخول العدوى الى اي من مساكننا "

 

 للتواصل

 كارينا رينغتون 

الرعاية والعنايةالمديرة المؤقتة إلدارة   

0457ـ617319تلفون:   

carina.ringtun@ronneby.se:البريد اإللكتروني 
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