
 

 2020آذار  20

 .في فرنسا)كورونا( 19-كوفيدالممرات اإلنسانية ــ رسالة لإلضاءة على األزمة الصحية التي سببها وباء 

 أعزائي،

مشاركتم نود من خالل هذه الرسالة  ,حول العالم المخاوف بشكل سريع وإثارته المستجد COVID-19فيروس  نتشارألزمة إنظراً 

 في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها جميعاً.والدعم واإلرشادات  بعض النصائحل

 372حول العالم بما فيهم  شخص 10000من  أكثروفاة إلى الذي أدى  هذا الوباء من تفشي العالم حولتأثرت فرنسا وبلدان عدة 

 شخصاً في فرنسا حتى األن.

الفايروس, حيث قرر رئيس الجمهورية الفرنسية إتخاذ العديد كانت الحكومة الفرنسية قد إتخذت عدة إجراءات للحد من إنتشار هذا 

الحد بشكل كبير  ,. من جملة هذه التدابير التي أعلن عنها الرئيس جاءمن التدابير الوقائية الصارمة للحد من أي إتصال بشري

تصل األراضي الفرنسية مع الدول النقل المشتركة والتحركات بين المدن, وكما أنه تم إغالق كافة المنافذ البرية التي لوسائل 

 المجاورة.

 سبب إنتشار وباء كرونا في لبنان أيضاً. قام فريق الممرات اإلنسانية الذي يعمل في لبنان بتعليق كافة نشاطاته.بو ,على صعيد أخر

ت والتسهيالت وضمن سعيهم لتوفير جميع الخدما ,في إطار حرص جميع موظفي وفرق اإلستقبال في مشروع الممرات اإلنسانية

الألزمة لكم في جميع األوقات. نود اإلشارة إلى عدة نصائح مهمة لتجنب إنتقال الفايروس إليكم, وعلى رأس هذه النصائح وأهمها 

 عدم الخروج من المنزل في هذه الفترة.

 فريقنا هي:من قبل  موجه لجميع المستفيدين من برنامج الممرات اإلنسانية في لبنان.أن اإلرشادات التالية ال

 

أخد كافة اإلجراءات والضوابط التي تم اإلعالن عنها من قبل الرئيس الفرنسي في خطابه الفائت بجدية ومسؤولية, بما  -

 والتواصل مع األخرين. الحركةفيها الحد من 
وال الصحي أن أي إخالل باإلجراءات المذكورة أعاله وخصوصاً فيما يتعلق بالتحرك والتنقل, يعتبر خرقاً لحظر التج  -

التي يجب أن ترفق بتصريح أو موافقة  أشد عقاب. يستثنىي الحظرالحاالت التاليةوسيعاقف عليها القانون  ,الذي أعلن عنه

 :خطية
 

o  )الخروج من المنزل إلى العمل / المكتب إذا لم يكن من الممكن العمل عن بعد. )بواسطة إستخدام اإلنترنت 

o  والمتاجر والسوبرماركت المجاور لمنازلكم.الذهاب إلى محالت البقالة 

o .الخروج من المنزل لغرض مراجعة عيادة طبية أو طبيب إذا اقتضت الضرورة 

o  الخروج من المنزل لتقديم العون و المساعدة لإلشخاص المسنين و المرضى أو ذوي اإلعاقات واإلحتياجات

بتعاد عن األشخاص وعدم مالمسة أي أحد وعدم الخاصة )لكن يجب عليكم إحترام اإلجراءات المتبعة كــ: اإل

 المصافحة أو التقبيل عند السالم (.

o .)الخروج من المنزل بغرض ترك أطفالكم عند شخص يعتني بهم )جليسة أطفال 

o .الذهاب للعمل خارج المنزل أو بجانبه, لكن لوحدك حصراً حول منزلك / شقتك 

فيما يلي بعض من هذه علينا جميعاً إحترام إجراءات النظافة وخصوصاً المتعلقة بنا كأفراد للمحافظة على نظافتنا الشخصية. يجب 

 :اإلجراءات التي يجب أن نتبعها بشكل عام وفي هذه الفترة بالتحديد

o   )ًعن عشرين ثانية وتعقيم  مرة لمدة التقل في كلغسل اليدين بشكل منتظم  ) تقريباً ست إلى سبع مرات يوميا

 اليدين بالمعقمات المتواجدة في المحال التجارية والصيدليات. كالمحلول الكحولي )سبيرتو( معقم اليدين.

o موبايل, المفاتيح, وأي شيء تحضرونه من العمل على تعقيم األشياء يتشارك الجميع بلمسها كــ) مسكة الباب, ال

 .خارج المنزل وخصوصاً من السوبر ماركت(

o  إحرصو أن جميع من حولكم يتبع هذه التعليمات وإجراءات السالمة الصحية السليمة, بما فيها النظافة الشخصية

 وتهوية غرف المنزل بشكل دوري عبر فتح النوافذ والسماح للهواء بالدخول إلى المنزل.

o  ام منديل ورقي ومن ثم إستخدبواسطة عند السعال أو العطس, إحرصو على تغطية الفم واألنف بمرفق اليد أو

 أرمو المنديل الورقي في سلة المهمالت فوراً.

 



 

 

o  اإلبقاء على مسافة متر على أقل تقدير بينكم وبين الشخص الذي تتحدثون إليه, مسافة المتر هذه تعتبر مسافة

 أمان لكم لتجنبكم خطر العدوى السمح هللا.

o واألختالطات. تجنبو جميع أنواع التجمعات 

 

لديكم إي إستفسار أخر أو أن اردتم اإلطالع على إرشادات وتعليمات أخرى قومو بزيارة المواقع إذا كان 

 التالية:

 coronavirus-https://www.gouvernement.fr/infoللغة الفرنسية واألنكليزية:  -

  https://www.infomigrants.net/fr/واإلنكليزية :للغة العربية و الفرنسية  -

ستفسارأخر, الرجاء عدم التردد في اإلتصال بفريق اإلستقبال المسؤول عنكم.إفي حال كان لديكم أي   

داية مواجهة فايروس كورونا. علينا في هذه المرحلة ببمرحلة في هذه األوقات في العالم عموماً وفي فرنسا خصوصاً  أخيراً, نمر

لنتجاوز هذه األزمة  البعض ؤولية وأن نتحلي باإليمان والصبر والتعاون مع بعضنامسالدقيقة والحساسة والغير مسبوقة  التعامل ب

 بخير وسالم. 

لكم وألحبائكم. صلواتنا و دعائنا  

,بكل إخالص  

 غييم مانتي

األجانب"ـــ إتحاد الكنائس البروتستانتيةمنسق برنامج "إستقبال   
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