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                                             ً                        نصائح ھامة لألشخاص المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا خالل فترة اإلغالق الوطني 

، أعلن رئیس الوزراء عن إغالق وطني جدید للمساعدة في مواجھة تنامي وزیادة حاالت اإلصابة  2021ینایر   4في 
 في أنحاء البالد. یتعین على الجمیع اتباع القیود الوطنیة الجدیدة، والتي تشمل:  19-بكوفید 

 إلزام الناس بالبقاء في المنزل إال ألغراض محددة.  .1
 الذین ال تعیش معھم إال ألغراض محددة. منع التجمع مع األشخاص  .2
 إغالق بعض األنشطة التجاریة واألماكن، مثل أماكن الضیافة وتجارة التجزئة غیر األساسیة.  .3
                              ُ                                                             دعم األطفال والشباب للتعلم عن ب عد حتى نصف الفصل الدراسي في فبرایر، باستثناء األطفال المعرضین  .4

 الذین ال یزال بإمكانھم الذھاب إلى المدرسة.للخطر وأطفال العاملین في وظائف حساسة 

قیود اإلغالق الوطنیة الجدیدة ھي قواعد تنطبق على الجمیع ویجب على الجمیع اتباعھا. یمكن العثور على التفاصیل 
 .coronavirus/gov.ukالكاملة لھذه القواعد عبر اإلنترنت على 

ً                                        ً                        كجزء من اإلغالق، تنصح الحكومة أیض ا جمیع األشخاص المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا باتخاذ تدابیر احتجاب                                  
. إذا كانت النصائح تشیر إلى االستمرار بعد ذلك  2021فبرایر  21إضافیة لحمایة أنفسھم. تسري ھذه النصائح حتى 

 علومات. التاریخ، فسنوافیك مرة أخرى بمزید من الم

                                                       ُ                               ً                  نكتب إلیك ألنھ قد تم تحدید ھویتك في السابق على أنك شخص ی عتقد أنھ معرض بشدة لإلصابة سریری ا، وبالتالي فأنت  
. یحتوي ھذا الخطاب على نصائح مھمة حول كیفیة حمایة نفسك  19-أكثر عرضة لإلصابة بإعیاء شدید إذا أصبت بكوفید 

                                                           ً   تضمن نصائح محددة لألطفال والشباب المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا. وكیفیة الحصول على مزید من الدعم. كما ی 

        ُ                                                                                            في حین ی نصح بشدة باتباع إجراءات االحتجاب االحترازیة اإلضافیة ھذه للمساعدة في الحفاظ على سالمتك، تظل ھذه 
 یع.                       ً   ُ   ً                                                       مجرد نصائح ولیست قانون ا م لزم ا. ولكن یجب علیك اتباع قواعد اإلغالق التي تنطبق على الجم

ً      ً                   سابق ا، فربما تكون قد تلقیت مؤخر ا خطاب ا ینصحك باالحتجاب.   4إذا كنت تعیش في منطقة كانت مصنفة ضمن المستوى                             ً    
 یحل ھذا الخطاب محل ذلك الخطاب األول، ویجب علیك اتباع اإلرشادات والفترات الزمنیة الموضحة في ھذا الخطاب.
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 ملخص النصائح 

          ً                                                                 صابة سریری ا بالبقاء في المنزل قدر اإلمكان. ال یزال بإمكانك الخروج في الھواء   ُ                            ی نصح األشخاص المعرضون بشدة لإل
                                                     ُ                                                    الطلق بحذر لممارسة الریاضة أو حضور الزیارات الصحیة. ی نصح بشدة بالعمل من المنزل إذا استطعت. إذا لم تتمكن  

ً          من العمل من المنزل، فیجب علیك عدم الذھاب للعمل. قد تكون مؤھال  لالستفادة  من خطة االحتفاظ بالوظائف الخاصة                                                             
بفیروس كورونا (اإلجازة). ھذا الخطاب ھو بمثابة إخطار احتجاب رسمي ویمكن أن یكون بمثابة دلیل تقدمھ لصاحب  

ً            ، ویصلح أیض ا ألغراض دفع 2021فبرایر  21ینایر حتى   5عملك إلثبات أنھ ال یمكنك العمل خارج منزلك من             
 الرواتب المرضیة القانونیة. 

 ُ                                                                                                          ی رجى التأكد من أن طبیبك لدیھ أحدث بیانات االتصال الخاصة بك، بما في ذلك عنوان منزلك، وإذا أمكن، عنوان البرید 
 اإللكتروني الشخصي، حتى نتمكن من االتصال بك بسرعة في حال تغیر التوجیھات في المستقبل.

ً                د یكون المجلس المحلي لدیك قادر ا على المساعدة. إذا كنت بحاجة إلى أي دعم إضافي لمساعدتك في اتباع اإلرشادات، فق                               
یمكنك االتصال بمجلسك المحلي والتسجیل للحصول على الدعم على موقع دعم االحتجاب:  

support-shielding-www.gov.uk/coronavirus   

                          ً  لمعرضین بشدة لإلصابة سریری ا نصائح لألطفال والشباب ا

ً                                 تشیر معلوماتنا الحالیة إلى أن عدد ا قلیال  جد ا من األطفال ھم األكثر تعرض ا لخطر اإلصابة بأمراض خطیرة بسبب                            ً   ً       ً                                 
الفیروس. لذلك یقوم األطباء بمراجعة جمیع األطفال والشباب الذین تم تحدیدھم في البدایة على أنھم معرضون بشدة  

                           ُ                              لتأكید ما إذا كان ال یزال ی عتقد أنھم معرضون ألكبر خطورة.               ً  لإلصابة سریری ا 

ً    ُ                                                 إذا كان ھذا الخطاب موجھ ا إلى طفل أو شاب ولم تتلق اتصاال  بعد  من طبیب المستشفى أو الطبیب العام لطفلك لمناقشة                                  ً                        
ً   لضروري اعتباره معرض ا              ُ                        ً                                              ھذا األمر، فی رجى االتصال بمن یقدم عادة  الرعایة لطفلك للتحقق مما إذا كان ال یزال من ا                    

ً        بشدة لإلصابة سریری ا. إذا كنت قد ناقشت ھذا األمر بالفعل مع أطباء طفلك وأكدوا أن طفلك ال یزال معرض ا بشدة                                                                               ً                 
             ً                                                               لإلصابة سریری ا، فیجب على طفلك اتباع النصائح على النحو المبین في ھذا الخطاب. 

 الحصول على الرعایة الصحیة

ً                      رجاء  تذكر أن الھیئة الوطن  NHS) مفتوحة، ونحثك على االستمرار في الوصول إلى جمیع خدمات NHSیة للصحة (     
          ً                                  أكثر أمان ا من محاولة التصرف من تلقاء نفسك.  NHS               ُ                 التي تحتاجھا. ت عتبر االستعانة بـ 

. NHS111على صحتك، فتحدث إلى طبیبك العام أو طبیب المستشفى أو استخدم  19-           ً                   إذا كنت قلق ا بشأن تأثیر كوفید 
 یمكن العثور على مزید من المعلومات حول الوصول إلى المساعدة والدعم في الدلیل المرفق.

قبل بقیة الناس   19-                                       ً                                         سیحصل األشخاص المعرضون بشدة لإلصابة سریری ا على أولویة الحصول على التطعیم ضد كوفید 
ستتصل بك الھیئة الوطنیة ). JCVIین (وبما یتماشى مع ترتیب األولویات الذي حددتھ اللجنة المشتركة للتطعیم والتحص 

 مرة أخرى لتزویدك بمزید من المعلومات حول متى وكیف ستتم دعوتك للحصول على اللقاح.  ) NHSللصحة (

ّ                                                من المرج ح أن یكون اللقاح مساھمة مھمة في حمایتك من كوفید  . نتوقع أن نتمكن من تقدیم الجرعة األولى من اللقاح  19-        
  لك بحلول منتصف فبرایر.  
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المحلیة في منطقتك أنھ یمكنك تلقي اللقاح بأمان قدر اإلمكان، باإلضافة إلى أي  ) NHSستضمن الھیئة الوطنیة للصحة (
االستمرار في اتباع نصائح االحتجاب ھذه   رعایة ودعم مطلوبین. حتى إذا كنت قد تلقیت جرعتین من اللقاح، فیجب علیك

حتى إشعار آخر حیث نواصل تقییم تأثیر اللقاح بین كل المجموعات. یجب أن یستمر األشخاص الذین تعیش معھم في  
اتباع قواعد وإرشادات الصحة العامة طالما كانت ساریة، بما في ذلك ما إذا كنت قد تلقیت اللقاح وما إذا كانوا قد تلقوا 

 قاح.  الل

أشھر من مكمالت فیتامین (د) لجمیع البالغین المعرضین للخطر  4تقوم الحكومة بتمدید عرض اإلمداد المجاني لمدة 
            ً                                                                                            الشدید سریری ا، وذلك لدعم الصحة العامة. إذا لم تكن قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول علیھا، فیمكنك التسجیل على 

d-vitamin-www.nhs.uk/get سیتم توفیر مزید من اإلرشادات حول كیفیة تناول مكمالت فیتامین (د) بشكل آمن .
 أثناء عملیة االشتراك.

 
سنستمر في إطالعك على آخر المستجدات مع تغیر الوضع وسنصدر لك المزید من النصائح قبل أن ینتھي ھذا التوجیھ 

 ى، نشكرك على جھودك للحفاظ على سالمتك وسالمة اآلخرین. فبرایر.  مرة أخر  21في 
 

 مع أطیب التحیات، 
 

 
 
 
 
 
 

 روبرت جینریك   مات ھانكوك
 وزیر الدولة لإلسكان والمجتمعات والحكم المحلي وزیر الدولة للصحة والرعایة االجتماعیة  

 

. للنسخة الصوتیة، GOV.UKھذا الخطاب متوفر بلغات وصیغ مختلفة، بما في ذلك صیغ سھلة القراءة، على موقع 
  1239999 0303على  RNIBونسخة برایل، والطباعة الكبیرة، اتصل بـ 

http://www.nhs.uk/get-vitamin-d


 
 

                                          ً  إرشادات لألشخاص المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا 

      ً             سریری ا في إنجلترا.لألشخاص المعرضین بشدة لإلصابة ھذه اإلرشادات موجھة 

ھذه إرشادات إضافیة خاصة . gov.uk/coronavirusیمكن االطالع على اإلرشادات الكاملة عبر اإلنترنت على 
 تدابیر االحتجاب ھذه.                                 ً                                             لألشخاص المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا، لمساعدتك على حمایة نفسك من الفیروس باتباع 

                                                        ً          ُ                                    تنطبق ھذه اإلرشادات على األفراد المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا فقط. ال ی نصح اآلخرون الذین یعیشون في منزل مع  
                           ً                        شخص معرض بشدة لإلصابة سریری ا باتباع ھذه اإلرشادات.  

 التواصل مع المجتمع

، التي تنطبق على الجمیع، أنھ یجب علیك عدم مغادرة منزلك أو حدیقتك أو إرشادات اإلغالق الوطني الجدیدةتعني 
 الخروج منھا، إال لألغراض المحدودة المنصوص علیھا في ذلك التوجیھ.

 إلمكان.                                       ً                          ننصح األشخاص المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا بالبقاء في المنزل قدر ا

ال یزال بإمكانك الخروج للتمارین الریاضیة أو حضور المواعید الصحیة، ولكن حاول تقلیل كل احتكاك مع اآلخرین  
 خارج أسرتك إلى الحد األدنى وتجنب المناطق المزدحمة.

عھم إال إذا كانوا ال یزال بإمكانك مقابلة شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك، لكن ال یمكنك مقابلة أشخاص آخرین ال تعیش م
ً                                                                                                     جزء ا من شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك. في األماكن المفتوحة یمكنك مقابلة شخص من منزل آخر لممارسة الریاضة.      

 ھذا جزء من اللوائح الوطنیة األشمل التي تنطبق على الجمیع.

ً               حاول البقاء على بعد مترین من األشخاص اآلخرین داخل أسرتك، خاصة  إذا ظھرت علیھ  ُ   م أعراض الفیروس أو ط لب                                                                                 
 منھم العزل الذاتي. 

 العمل 

 ُ                                                                             ً                         ی نصح بشدة بأن تعمل من المنزل ألن خطر التعرض للفیروس في منطقتك قد یكون أعلى حالی ا. إذا لم تتمكن من العمل 
 من المنزل، فیجب علیك عدم الذھاب للعمل. 

                       ً                       و تغییر أنماط عملك مؤقت ا لتمكینك من العمل من  ربما یمكنك التحدث إلى صاحب العمل بشأن تولي دور بدیل في العمل أ
 المنزل حیثما أمكن ذلك.

. سیوفر "الوصول إلى العمل" الدعم الوصول إلى العملإذا كنت بحاجة إلى دعم للعمل في المنزل، فیمكنك التقدم بطلب 
متعلقة باإلعاقة والتي تتجاوز التعدیالت القیاسیة المعقولة التي یجب على صاحب العمل في تكالیف العمل اإلضافیة ال

 توفیرھا. 

خطة االحتفاظ بالوظائف                                                             ً                          إذا لم تتمكن من عمل ترتیبات بدیلة، فقد یكون صاحب العمل قادر ا على إعطائك إجازة بموجب  
 . یجب أن تتناقش مع صاحب العمل حول إمكانیة ذلك. 2021، والتي تم تمدیدھا حتى نھایة أبریل  الخاصة بفیروس كورونا 
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ً                                                      نظر ا ألنھ ی نصح بعدم حضور العمل، فقد تكون مؤھال  للحصول على األجر المقرر قانونا المدفوع في حالة المرض                                     ُ       ً    
)SSP ( أو ) بدل دعم التوظیفESA .( سیكون خطاب االحتجاب الرسمي الذي تتلقاه بمثابة دلیل لصاحب العمل وإدارة

ً                                       العمل والمعاشات التقاعدیة یفید بأنھ مطلوب منك االحتجاب، وقد تكون مؤھال  للحصول على األجر المقرر قانونا المدفوع                                                                      
 ). ESAأو بدل دعم التوظیف () SSPفي حالة المرض (

                                                 ً                                           یستمر أفراد األسرة غیر المعرضین للخطر الشدید سریری ا في حضور العمل إذا لم یتمكنوا من العمل من  یجب أن
 .إرشادات اإلغالق الوطنیةالمنزل، بما یتماشى مع القواعد األشمل المنصوص علیھا في 

 األماكن التعلیمیة

ً   ً                                                   ، نعلم اآلن أن عدد ا قلیال  جد ا من األطفال والشباب معرضون لخطر كبیر لإلعیاء الشدید 19-مع تزاید معرفتنا بـ كوفید        ً                 
ألطباء بمراجعة جمیع األطفال والشباب الذین تم تحدیدھم في البدایة على أنھم معرضون بسبب الفیروس. لذلك یقوم ا

                  ً                            ُ                            بشدة لإلصابة سریری ا لتأكید ما إذا كان ال یزال ی عتقد أنھم معرضون ألكبر خطورة.

ً  إذا كنت قد ناقشت ھذا األمر بالفعل مع أطباء طفلك وأكدوا أن طفلك ال یزال معرض ا بشدة لإلصابة سریری                     ً ا، فیجب على                                                                           
 طفلك اتباع نصائح االحتجاب. 

سیمارس األطفال التعلم عن بعد حتى نصف الفصل الدراسي في فبرایر، باستثناء  بموجب اإلغالق الوطني الحالي، 
 األطفال المعرضین للخطر وأطفال العاملین في وظائف حساسة الذین ال یزال بإمكانھم الذھاب إلى المدرسة.

                              ً                                                       باب المعرضین بشدة لإلصابة سریری ا أال یذھبوا إلى المدرسة أو غیرھا من األماكن التعلیمیة،  یجب على األطفال والش
ألن خطر التعرض للفیروس في المجتمع مرتفع للغایة اآلن. ستتخذ مدرستك أو كلیتك الترتیبات المناسبة لك لتتمكن من  

 مواصلة تعلیمك في المنزل. 

 السفر 

 مكان وعدم السفر إال إذا لزم األمر (على سبیل المثال لحضور المواعید الصحیة).  ُ                             ی نصح بالبقاء في المنزل قدر اإل 

 التسوق

ننصحك بعدم الذھاب إلى المتاجر. استخدم التسوق عبر اإلنترنت إن أمكن، أو اطلب من اآلخرین استالم وتوصیل 
 ). NHSالمستجیبون المتطوعون في المشتریات لك (األصدقاء والعائلة، المتطوعون المحلیون أو 

لطلب أولویة التوصیل من السوبر ماركت إذا لم یكن لدیك شخص یمكنك االعتماد علیھ للذھاب للتسوق من   التسجیل یمكنك  
ان لدیك بالفعل ترتیب أولویة توصیل مع سوبر ماركت سوف یستمر، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء آخر. عند  أجلك. إذا ك 

 أو في وصفة طبیة.   NHSالخاص بك. یمكنك العثور علیھ في أي خطاب أرسلتھ لك    NHS          ُ             التسجیل سی طلب منك رقم  

كید على أولویة توصیل. إذا كنت ترغب في  التسجیل في الموقع یمنحك األولویة فقط. لكنھ ال یعني أنك ستحصل بالتأ
ً                                                   الحصول على توصیالت من السوبر ماركت، فستحتاج أیض ا إلى إنشاء حساب في سوبر ماركت واحد على األقل وحجز                                                 

 مكانك بنفسك. 

إذا كنت بحاجة إلى أشكال أخرى من المساعدة، بما في ذلك الدعم للتسجیل للحصول على أولویة التوصیل من السوبر 
 مساعدتك. مجلسك المحليماركت، فیجب علیك االتصال بمجلسك المحلي مباشرة. اعرف كیف یمكن لـ 
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 یة األدو

 ننصحك بشدة بعدم الذھاب إلى الصیدلیة.

 في البدایة یجب أن تسأل عما إذا كان بإمكان أي من األصدقاء أو األقارب أو المتطوعین إحضار األدویة لك.

إذا لم یتمكن األصدقاء واألقارب من إحضار األدویة لك، ولم تتمكن أنت و/أو الصیدلیة من الترتیب مع متطوع، فستكون  
ً    مؤھال  لت                 ً    ُ                                                                 ً   وصیل األدویة مجان ا. ی رجى االتصال بالصیدلیة الخاصة بك إلبالغھم بأنك معرض بشدة لإلصابة سریری ا      

                                              ً   وتحتاج إلى توصیل أدویتك، وسوف یرتبون ذلك مجان ا. 

 الحصول على الرعایة والدعم

 . شبكة الدعم المغلقة الخاصة بكال یزال بإمكانك تلقي رعایة غیر رسمیة في المنزل من أشخاص داخل 

 ال یزال بإمكانك تلقي الرعایة في المنزل من المتخصصین في الرعایة االجتماعیة والطبیة.

تك الصحیة الحالیة وأي وبمقدمي الخدمات الصحیة اآلخرین لعالج مشكال NHSنحثك على مواصلة االستعانة بـ 
 مخاوف صحیة جدیدة. 

من المنزل، منھا طلب الوصفات الطبیة المتكررة أو االتصال  NHSیمكنك الحصول على مجموعة من خدمات 
، home-at-www.nhs.uk/health باألخصائي الصحي من خالل استشارة عبر اإلنترنت. لمعرفة المزید قم بزیارة

أو في حالة الطوارئ الطبیة  ، NHS 111إذا كانت لدیك حاجة طبیة عاجلة، اتصل بـ . NHSتطبیق  أو قم بتنزیل
 .999اتصل بالرقم 

                            ً                 المحلیة الخاصة بك مستعدة جید ا وستتخذ إجراءات  NHSإذا كنت بحاجة إلى تلقي الرعایة بنفسك، فیمكنك ذلك. خدمات  
 على سالمتك.  للحفاظ

ً                                           من المھم أیض ا أن تعتني بصحتك العقلیة. بادر بزیارة موقع              Every Mind Matters    للحصول على المشورة
كنت أنت أو أي شخص تقوم على   والخطوات العملیة التي یمكنك اتخاذھا لدعم حالتك وصحتك العقلیة أثناء ھذا الوباء. إذا

ً  فور ا.  التواصل مع أخصائي صحي محلي رعایتھ یعاني من أزمة صحة عقلیة، فنحن نحثك على      

ً                 یمكن ألي مقدم رعایة أو زائر یساعدك في تلبیة احتیاجاتك الیومیة أن یستمر في زیارتك. ینطبق ھذا أیض ا على األطفال أو                                                                                                 
ً    عندما یكون االقتراب الوثیق من األشخاص مطلوب ا.   إرشادات التباعد االجتماعي الشباب الذین ترعاھم. یجب علیھم اتباع                                            

یجب علیك االستمرار في الحصول على الدعم من الجمعیات الخیریة والمنظمات المحلیة، باإلضافة إلى المستجیبین 
  NHSدویة، یمكن للمستجیبین المتطوعین في  باإلضافة إلى المساعدة في التسوق وتوصیل األ. NHSالمتطوعین في 

 المساعدة في إجراء مكالمة ھاتفیة ودیة منتظمة، والتنقل من وإلى الزیارات الصحیة.

ً    صباح ا و  8بین الساعة  0808 196 3646اتصل بالرقم  ً                    مساء  لترتیب الدعم أو قم   8      NHSبزیارة موقع      
Volunteer Responders   . 
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 التسجیل للحصول على الدعم اإلضافي 

ً                إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي لمساعدتك في اتباع ھذه اإلرشادات، فقد یكون المجلس المحلي لدیك قادر ا على المساعدة.                                                                                              
ُ                             إذا ط لب منك االحتجاب فسوف تتمكن من   من أجل: تسجیل نفسك أو شخص آخر     

لن تحتاج إلى القیام بأي   -طلب أولویة توصیل من سوبر ماركت (إذا كانت لدیك بالفعل أولویة توصیل فسوف تستمر   ●
 شيء آخر) 

در على ترتیب ذلك إبالغ مجلسك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اتباع إرشادات االحتجاب، خاصة إذا كنت غیر قا ●
 بنفسك أو بمساعدة األصدقاء أو العائلة أو شبكات الدعم األخرى

    َّ   محد ثة  -مثل عنوانك  -التأكد من أن التفاصیل الخاصة بك  ●

أو في وصفة   NHSالخاص بك. یمكنك العثور علیھ في أي خطاب أرسلتھ لك  NHS              ُ             عند التسجیل سی طلب منك رقم  
یل حتى إذا لم یكن لدیك أي احتیاجات للدعم في الوقت الحالي. یمكنك تسجیل الدخول طبیة. من المفید أن تقوم بالتسج

 وتحدیث احتیاجاتك إذا تغیرت الظروف في أي وقت. 

 

https://www.gov.uk/coronavirus-shielding-support
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	يُرجى التأكد من أن طبيبك لديه أحدث بيانات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك عنوان منزلك، وإذا أمكن، عنوان البريد الإلكتروني الشخصي، حتى نتمكن من الاتصال بك بسرعة في حال تغير التوجيهات في المستقبل.
	إذا كنت بحاجة إلى أي دعم إضافي لمساعدتك في اتباع الإرشادات، فقد يكون المجلس المحلي لديك قادرًا على المساعدة. يمكنك الاتصال بمجلسك المحلي والتسجيل للحصول على الدعم على موقع دعم الاحتجاب: www.gov.uk/coronavirus-shielding-support 
	نصائح للأطفال والشباب المعرضين بشدة للإصابة سريريًا
	تشير معلوماتنا الحالية إلى أن عددًا قليلاً جدًا من الأطفال هم الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بأمراض خطيرة بسبب الفيروس. لذلك يقوم الأطباء بمراجعة جميع الأطفال والشباب الذين تم تحديدهم في البداية على أنهم معرضون بشدة للإصابة سريريًا لتأكيد ما إذا كان لا يزال يُعتقد أنهم معرضون لأكبر خطورة. 
	إذا كان هذا الخطاب موجهًا إلى طفل أو شاب ولم تتلق اتصالاً بعدُ من طبيب المستشفى أو الطبيب العام لطفلك لمناقشة هذا الأمر، فيُرجى الاتصال بمن يقدم عادةً الرعاية لطفلك للتحقق مما إذا كان لا يزال من الضروري اعتباره معرضًا بشدة للإصابة سريريًا. إذا كنت قد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع أطباء طفلك وأكدوا أن طفلك لا يزال معرضًا بشدة للإصابة سريريًا، فيجب على طفلك اتباع النصائح على النحو المبين في هذا الخطاب.
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	رجاءً تذكر أن الهيئة الوطنية للصحة ( NHS) مفتوحة، ونحثك على الاستمرار في الوصول إلى جميع خدمات NHS التي تحتاجها. تُعتبر الاستعانة بـ NHS أكثر أمانًا من محاولة التصرف من تلقاء نفسك.
	إذا كنت قلقًا بشأن تأثير كوفيد-19 على صحتك، فتحدث إلى طبيبك العام أو طبيب المستشفى أو استخدم NHS111. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوصول إلى المساعدة والدعم في الدليل المرفق.
	سيحصل الأشخاص المعرضون بشدة للإصابة سريريًا على أولوية الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19 قبل بقية الناس وبما يتماشى مع ترتيب الأولويات الذي حددته اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI). ستتصل بك الهيئة الوطنية للصحة (NHS) مرة أخرى لتزويدك بمزيد من المعلومات حول متى وكيف ستتم دعوتك للحصول على اللقاح. 
	من المرجّح أن يكون اللقاح مساهمة مهمة في حمايتك من كوفيد-19. نتوقع أن نتمكن من تقديم الجرعة الأولى من اللقاح لك بحلول منتصف فبراير.  
	ستضمن الهيئة الوطنية للصحة (NHS) المحلية في منطقتك أنه يمكنك تلقي اللقاح بأمان قدر الإمكان، بالإضافة إلى أي رعاية ودعم مطلوبين. حتى إذا كنت قد تلقيت جرعتين من اللقاح، فيجب عليك الاستمرار في اتباع نصائح الاحتجاب هذه حتى إشعار آخر حيث نواصل تقييم تأثير اللقاح بين كل المجموعات. يجب أن يستمر الأشخاص الذين تعيش معهم في اتباع قواعد وإرشادات الصحة العامة طالما كانت سارية، بما في ذلك ما إذا كنت قد تلقيت اللقاح وما إذا كانوا قد تلقوا اللقاح. 
	تقوم الحكومة بتمديد عرض الإمداد المجاني لمدة 4 أشهر من مكملات فيتامين (د) لجميع البالغين المعرضين للخطر الشديد سريريًا، وذلك لدعم الصحة العامة. إذا لم تكن قد تقدمت بالفعل بطلب للحصول عليها، فيمكنك التسجيل على www.nhs.uk/get-vitamin-d. سيتم توفير مزيد من الإرشادات حول كيفية تناول مكملات فيتامين (د) بشكل آمن أثناء عملية الاشتراك.
	سنستمر في إطلاعك على آخر المستجدات مع تغير الوضع وسنصدر لك المزيد من النصائح قبل أن ينتهي هذا التوجيه في 21 فبراير.  مرة أخرى، نشكرك على جهودك للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.
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	هذا الخطاب متوفر بلغات وصيغ مختلفة، بما في ذلك صيغ سهلة القراءة، على موقع GOV.UK. للنسخة الصوتية، ونسخة برايل، والطباعة الكبيرة، اتصل بـ RNIB على 0303 1239999
	إرشادات للأشخاص المعرضين بشدة للإصابة سريريًا
	هذه الإرشادات موجهة للأشخاص المعرضين بشدة للإصابة سريريًا في إنجلترا.
	يمكن الاطلاع على الإرشادات الكاملة عبر الإنترنت على gov.uk/coronavirus. هذه إرشادات إضافية خاصة للأشخاص المعرضين بشدة للإصابة سريريًا، لمساعدتك على حماية نفسك من الفيروس باتباع تدابير الاحتجاب هذه.
	تنطبق هذه الإرشادات على الأفراد المعرضين بشدة للإصابة سريريًا فقط. لا يُنصح الآخرون الذين يعيشون في منزل مع شخص معرض بشدة للإصابة سريريًا باتباع هذه الإرشادات. 
	التواصل مع المجتمع
	تعني إرشادات الإغلاق الوطني الجديدة، التي تنطبق على الجميع، أنه يجب عليك عدم مغادرة منزلك أو حديقتك أو الخروج منها، إلا للأغراض المحدودة المنصوص عليها في ذلك التوجيه.
	ننصح الأشخاص المعرضين بشدة للإصابة سريريًا بالبقاء في المنزل قدر الإمكان.
	لا يزال بإمكانك الخروج للتمارين الرياضية أو حضور المواعيد الصحية، ولكن حاول تقليل كل احتكاك مع الآخرين خارج أسرتك إلى الحد الأدنى وتجنب المناطق المزدحمة.
	لا يزال بإمكانك مقابلة شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك، لكن لا يمكنك مقابلة أشخاص آخرين لا تعيش معهم إلا إذا كانوا جزءًا من شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك. في الأماكن المفتوحة يمكنك مقابلة شخص من منزل آخر لممارسة الرياضة. هذا جزء من اللوائح الوطنية الأشمل التي تنطبق على الجميع.
	حاول البقاء على بعد مترين من الأشخاص الآخرين داخل أسرتك، خاصةً إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو طُلب منهم العزل الذاتي.
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	ربما يمكنك التحدث إلى صاحب العمل بشأن تولي دور بديل في العمل أو تغيير أنماط عملك مؤقتًا لتمكينك من العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك.
	إذا كنت بحاجة إلى دعم للعمل في المنزل، فيمكنك التقدم بطلب الوصول إلى العمل. سيوفر "الوصول إلى العمل" الدعم في تكاليف العمل الإضافية المتعلقة بالإعاقة والتي تتجاوز التعديلات القياسية المعقولة التي يجب على صاحب العمل توفيرها.
	إذا لم تتمكن من عمل ترتيبات بديلة، فقد يكون صاحب العمل قادرًا على إعطائك إجازة بموجب خطة الاحتفاظ بالوظائف الخاصة بفيروس كورونا، والتي تم تمديدها حتى نهاية أبريل 2021. يجب أن تتناقش مع صاحب العمل حول إمكانية ذلك.
	نظرًا لأنه يُنصح بعدم حضور العمل، فقد تكون مؤهلاً للحصول على الأجر المقرر قانونا المدفوع في حالة المرض (SSP) أو بدل دعم التوظيف (ESA). سيكون خطاب الاحتجاب الرسمي الذي تتلقاه بمثابة دليل لصاحب العمل وإدارة العمل والمعاشات التقاعدية يفيد بأنه مطلوب منك الاحتجاب، وقد تكون مؤهلاً للحصول على الأجر المقرر قانونا المدفوع في حالة المرض (SSP) أو بدل دعم التوظيف (ESA).
	يجب أن يستمر أفراد الأسرة غير المعرضين للخطر الشديد سريريًا في حضور العمل إذا لم يتمكنوا من العمل من المنزل، بما يتماشى مع القواعد الأشمل المنصوص عليها في إرشادات الإغلاق الوطنية.
	الأماكن التعليمية
	مع تزايد معرفتنا بـ كوفيد-19، نعلم الآن أن عددًا قليلاً جدًا من الأطفال والشباب معرضون لخطر كبير للإعياء الشديد بسبب الفيروس. لذلك يقوم الأطباء بمراجعة جميع الأطفال والشباب الذين تم تحديدهم في البداية على أنهم معرضون بشدة للإصابة سريريًا لتأكيد ما إذا كان لا يزال يُعتقد أنهم معرضون لأكبر خطورة.
	إذا كنت قد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع أطباء طفلك وأكدوا أن طفلك لا يزال معرضًا بشدة للإصابة سريريًا، فيجب على طفلك اتباع نصائح الاحتجاب.
	بموجب الإغلاق الوطني الحالي، سيمارس الأطفال التعلم عن بعد حتى نصف الفصل الدراسي في فبراير، باستثناء الأطفال المعرضين للخطر وأطفال العاملين في وظائف حساسة الذين لا يزال بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة.
	يجب على الأطفال والشباب المعرضين بشدة للإصابة سريريًا ألا يذهبوا إلى المدرسة أو غيرها من الأماكن التعليمية، لأن خطر التعرض للفيروس في المجتمع مرتفع للغاية الآن. ستتخذ مدرستك أو كليتك الترتيبات المناسبة لك لتتمكن من مواصلة تعليمك في المنزل.
	السفر
	يُنصح بالبقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم السفر إلا إذا لزم الأمر (على سبيل المثال لحضور المواعيد الصحية).
	التسوق
	ننصحك بعدم الذهاب إلى المتاجر. استخدم التسوق عبر الإنترنت إن أمكن، أو اطلب من الآخرين استلام وتوصيل المشتريات لك (الأصدقاء والعائلة، المتطوعون المحليون أو المستجيبون المتطوعون في NHS).
	يمكنك التسجيل لطلب أولوية التوصيل من السوبر ماركت إذا لم يكن لديك شخص يمكنك الاعتماد عليه للذهاب للتسوق من أجلك. إذا كان لديك بالفعل ترتيب أولوية توصيل مع سوبر ماركت سوف يستمر، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء آخر. عند التسجيل سيُطلب منك رقم NHS الخاص بك. يمكنك العثور عليه في أي خطاب أرسلته لك NHS أو في وصفة طبية.
	التسجيل في الموقع يمنحك الأولوية فقط. لكنه لا يعني أنك ستحصل بالتأكيد على أولوية توصيل. إذا كنت ترغب في الحصول على توصيلات من السوبر ماركت، فستحتاج أيضًا إلى إنشاء حساب في سوبر ماركت واحد على الأقل وحجز مكانك بنفسك.
	إذا كنت بحاجة إلى أشكال أخرى من المساعدة، بما في ذلك الدعم للتسجيل للحصول على أولوية التوصيل من السوبر ماركت، فيجب عليك الاتصال بمجلسك المحلي مباشرة. اعرف كيف يمكن لـ مجلسك المحلي مساعدتك.
	الأدوية
	ننصحك بشدة بعدم الذهاب إلى الصيدلية.
	في البداية يجب أن تسأل عما إذا كان بإمكان أي من الأصدقاء أو الأقارب أو المتطوعين إحضار الأدوية لك.
	إذا لم يتمكن الأصدقاء والأقارب من إحضار الأدوية لك، ولم تتمكن أنت و/أو الصيدلية من الترتيب مع متطوع، فستكون مؤهلاً لتوصيل الأدوية مجانًا. يُرجى الاتصال بالصيدلية الخاصة بك لإبلاغهم بأنك معرض بشدة للإصابة سريريًا وتحتاج إلى توصيل أدويتك، وسوف يرتبون ذلك مجانًا.
	الحصول على الرعاية والدعم
	لا يزال بإمكانك تلقي رعاية غير رسمية في المنزل من أشخاص داخل شبكة الدعم المغلقة الخاصة بك.
	لا يزال بإمكانك تلقي الرعاية في المنزل من المتخصصين في الرعاية الاجتماعية والطبية.
	نحثك على مواصلة الاستعانة بـ NHS وبمقدمي الخدمات الصحية الآخرين لعلاج مشكلاتك الصحية الحالية وأي مخاوف صحية جديدة. 
	يمكنك الحصول على مجموعة من خدمات NHS من المنزل، منها طلب الوصفات الطبية المتكررة أو الاتصال بالأخصائي الصحي من خلال استشارة عبر الإنترنت. لمعرفة المزيد قم بزيارة www.nhs.uk/health-at-home، أو قم بتنزيل تطبيق NHS. إذا كانت لديك حاجة طبية عاجلة، اتصل بـ NHS 111، أو في حالة الطوارئ الطبية اتصل بالرقم 999.
	إذا كنت بحاجة إلى تلقي الرعاية بنفسك، فيمكنك ذلك. خدمات NHS المحلية الخاصة بك مستعدة جيدًا وستتخذ إجراءات للحفاظ على سلامتك.
	من المهم أيضًا أن تعتني بصحتك العقلية. بادر بزيارة موقع Every Mind Matters   للحصول على المشورة والخطوات العملية التي يمكنك اتخاذها لدعم حالتك وصحتك العقلية أثناء هذا الوباء. إذا كنت أنت أو أي شخص تقوم على رعايته يعاني من أزمة صحة عقلية، فنحن نحثك على  التواصل مع أخصائي صحي محلي  فورًا.
	يمكن لأي مقدم رعاية أو زائر يساعدك في تلبية احتياجاتك اليومية أن يستمر في زيارتك. ينطبق هذا أيضًا على الأطفال أو الشباب الذين ترعاهم. يجب عليهم اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي عندما يكون الاقتراب الوثيق من الأشخاص مطلوبًا.
	يجب عليك الاستمرار في الحصول على الدعم من الجمعيات الخيرية والمنظمات المحلية، بالإضافة إلى المستجيبين المتطوعين في NHS. بالإضافة إلى المساعدة في التسوق وتوصيل الأدوية، يمكن للمستجيبين المتطوعين في NHS المساعدة في إجراء مكالمة هاتفية ودية منتظمة، والتنقل من وإلى الزيارات الصحية.
	اتصل بالرقم 3646 196 0808 بين الساعة 8 صباحًا و 8 مساءً لترتيب الدعم أو قم  بزيارة موقع NHS Volunteer Responders . 
	التسجيل للحصول على الدعم الإضافي
	إذا كنت بحاجة إلى دعم إضافي لمساعدتك في اتباع هذه الإرشادات، فقد يكون المجلس المحلي لديك قادرًا على المساعدة. إذا طُلب منك الاحتجاب فسوف تتمكن من تسجيل نفسك أو شخص آخر من أجل:
	● طلب أولوية توصيل من سوبر ماركت (إذا كانت لديك بالفعل أولوية توصيل فسوف تستمر - لن تحتاج إلى القيام بأي شيء آخر)
	● إبلاغ مجلسك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في اتباع إرشادات الاحتجاب، خاصة إذا كنت غير قادر على ترتيب ذلك بنفسك أو بمساعدة الأصدقاء أو العائلة أو شبكات الدعم الأخرى
	● التأكد من أن التفاصيل الخاصة بك - مثل عنوانك - محدَّثة
	عند التسجيل سيُطلب منك رقم NHS الخاص بك. يمكنك العثور عليه في أي خطاب أرسلته لك NHS أو في وصفة طبية. من المفيد أن تقوم بالتسجيل حتى إذا لم يكن لديك أي احتياجات للدعم في الوقت الحالي. يمكنك تسجيل الدخول وتحديث احتياجاتك إذا تغيرت الظروف في أي وقت.

