صحيفة وقائع حول الحماية :المتطوعون من المجتمع خالل فترة تفشي فيروس كورونا المستجد
(كوفيد)19-

معرض على الوجه الخصوص
من المحتمل أن يرغب الناس في مساعدة َمن لديه مرض بالفعل أو ّ
لخطر اإلصابة بفيروس كورونا .ويتضمن هذا كبار السن والمصابين بحاالت صحية محددة ،مثل
الخرف .وإليقاف تفشي فيروس كورونا ،وفرت الحكومة دليالً إرشاديًا يتضمن ارتداء الكمامات وكيفية
التواصل مع اآلخرين سواء داخل األماكن الخاصة وفي الهواء الطلق من خالل اتباع القواعد الست
وكيف يقدم األشخاص الرعاية لآلخرين.
قد يوفّر المتطوعون من المجتمع المساعدة لبعض البالغين المعرضين للخطر ،مثل المصابين بالخرف
أو َمن لديهم احتياجات طبية .ستتناول صحيفة الحقائق هذه بعض المخاوف التي قد تكون لدى األشخاص
الذين يقدمون الدعم للمجتمع بهدف التأكد من الحفاظ على أمان المحتاجين قدر اإلمكان.
أرغب في إنشاء مجموعة من المجتمع ،حيث يمكن للمتطوعين تقديم وجبات أو شراء الوصفات
الطبية لألشخاص الذين ال يستطيعون مغادرة المنزل .فهل يجب علي استخراج تقرير اإلفصاح والخلو
من السوابق ()DBS؟
يثبت تقرير اإلفصاح والخلو من السوابق أن الشخص ليس لديه سجل جنائي يمنعه من العمل مع
األشخاص المعرضين للخطر .واإلجابة هي ال ،ليس هناك شرط قانوني يلزمك باستخراج تقرير
اإلفصاح والخلو من السوابق للعمل مع األشخاص المعرضين للخطر .وهناك بعض المؤسسات (مثل
الجمعيات الخيرية الوطنية) قد تلتزم بهذه السياسة ،وتضطلع الجهة المسؤولة عن إصدار تقارير
اإلفصاح والخلو من السوابق بمنح أي تقارير بأسرع ما يمكن.

االعتبارات المتعلقة بالمؤسسات المحلية التي تخطط لتقديم الدعم التطوعي للمقيمين في المجتمع المحلي:
• بصفتك منظ ًما للعمل التطوعي ،أهم شيء هو التأكد من أن مجموعة العمل التابعة لك تتخذ
إجراءات الحماية .فإن اتخاذ بعض االحتياطات البسيطة ،مثل تسجيل المصروفات وتقديم
كثيرا في أثناء تقيم الدعم لألفراد المعرضين للخطر.
إيصاالت التسوق سيساعدك
ً
• إذا كنت تعمل في باريس ،فعليك االلتزام بالتباعد االجتماعي لمسافة مترين في كل األوقات.
سبتمبر (أيلول) 2020

1

• عليك شراء بعض االحتياجات األساسية ،مثل الطعام واألدوية عند الحاجة فقط .واترك هذه
االحتياجات عند الباب إن أمكن لتجنب دخول منزل غير منزلك.
لمعرفة معلومات إضافية عن اإلجراءات الوقائية وتقرير اإلفصاح والخلو من السوابق ،يمكنك االطالع
على األسئلة المتداولة على الموقع اإللكتروني للحكومة.
أرغب في التطوع لمساعدة األفراد الذين يعيشون في الشارع الذي أسكن فيه وال يستطيعون مغادرة
منازلهم ،وسأفعل ذلك من خالل توصيل المشتريات إليهم أو إخراج كالبهم في الهواء الطلق .فهل
أحتاج إلى استخراج تقرير اإلفصاح والخلو من السوابق؟
ال ،ليس هناك شرط قانوني يلزمك باستخراج تقرير اإلفصاح والخلو من السوابق.
إال أن المتطوعين سيرغبون في التأكد من أن كل اإلجراءات التي يتخذونها واضحة ومعتمدة من
المجتمع الذي يقدمون له المساعدة .ويمكنك تحقيق ذلك من خالل اتخاذ بعض االحتياطات العملية
البسيطة ،مثل اتباع إرشادات السالمة في أثناء التجول في باريس واالحتفاظ بسجالت للمصروفات
وتقديم إيصاالت للتسوق.
وإذا كان المتطوعون يسكنون في منزل آخر غير المنزل الذين يقدمون فيه المساعدة ،فعليهم االلتزام
بالتباعد االجتماعي لمسافة مترين في كل األوقات.
تذكر أنه قد تم حظر التجمعات التي تضم أكثر من ستة أشخاص في األماكن العامة ،وتفرض الشرطة
االلتزام بهذه اإلجراءات .ويُستثنى من ذلك مجموعات الدعم التي من الممكن أن يصل عددها إلى 15
فردًا ،بما في ذلك األشخاص الذين يقدمون الدعم ألشخاص مصابين بأمراض طويلة األمد مثل الخرف،
فيُسمح لهم بمقابلة بعضهم.
هل هناك أشخاص محظورون من األعمال التطوعية؟
ال يحظر من العمل التطوعي لدى البالغين المعرضين للخطر بموجب القانون سوى األشخاص الذين تم
حظرهم عن ذلك بموجب تقرير اإلفصاح والخلو من السوابق .وإذا تعرضت للحظر من تقديم بعض
األنواع من العمل ،فإنك ستنتهك القانون إذا حاولت القيام بهذه األنواع من العمل.
ينبغي للمجموعات التابعة للمجتمع أن تسأل المتطوعين لديهم عما إذا كانوا قد تعرضوا للحظر عن القيام
بهذا العمل .وإذا كانوا قد تعرضوا للحظر ،فيجب عليك عدم السماح لهم بالعمل بالقرب من األطفال أو
البالغين المعرضين للخطر .لمزيد من المعلومات ،يمكنك االطالع على دليل تقرير اإلفصاح والخلو من
السوابق.

تستند هذه المعلومات إلى الدليل الذي أصدرته الحكومة:
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-factsheetcommunity-volunteers-during-covid-19-outbreak
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تم تحديث الدليل الذي أصدرته الحكومة حول فيروس كورونا في  22سبتمبر (أيلول):
https://www.gov.uk/government/news/coronavirus-covid-19-what-haschanged-22-september
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