
 مرحبا!

تدابیر عن اإلعالن عن الناتجة الشعبیة المبادرة هذه في التعاون على لكم جزیال شكرا ، بدء ذي                   بادئ
دعم شبكات إنشاء بوي سان في قررنا كورونا، فیروس جائحة بسبب المدارس إغالق مثل                استثنائیة
الطبقات یجبر المدارس إغالق اإلدارة. تصل ال حیث إلى الوصول على الشعبیة الفئات تساعد                تضامنیة
مع األطفال ترك أو للتحقیق، قابلة وغیر مكلفة تكون ما غالًبا والتي أطفال، مربیة استئجار على                  العاملة
أنهم یعني مما كبیر، حد إلى أعراض بدون مجموعة هم الصغار األطفال ممكًنا. الخیار هذا كان إذا                   األجداد
السن، كبار على خاص بشكل خطیر أمر وهو أعراض، لدیهم یكون ال وقد للفیروس حاملین یكونون                  قد
شبكة تشجیع الى دفعنا الذي السبب هو هذا للخطر. المعرضة المجموعات أكبر من واحدة یمثلون                 الذین
من الشبكة تتمكن حتى للخطر، المعرضین والسكان العائالت احتیاجات بجمع نقوم نحن هذه. الشعبیة                الدعم
المخاوف على نتغلب أن ونرید ، االحتیاجات من العدید هناك أن نعلم نحن المتطوعین. بواسطة                 تغطیتها
تعریضأي عدم هي واضحة فكرة مع دائًما ، وتضامنیة شعبیة استجابة وتنظیم اللحظات هذه في                  والشكوك

 شخص لخطر االصابة و منع انتشارعدوى فیروس كورونا (كوفید 19)

ینبغي كیف مثل مرئي غیر األساسي السؤال یكون أن الشعبیة للمنظمة بالنسبة لكن نرید، ال ذلك،                  ومع
على الناس من األكبر الجزء لحیاة األولویة تعطي أن والبلدیة) والكاتالونیة (المركزیة المختلفة               للحكومات
مربیة خدمة على الحصول تحملها تستطیع ال التي األسر تلك أن یضمن مما للقلة، االقتصادیة                 المصالح
الخاصة الصحیة التغطیة وإتاحة وظائفهم، عن التوقف جراء األجر مدفوعة إجازة في الحق               األطفال،
والرهون اإلیجارات دفع وقف وإعالن المنازل من الطرد عملیات تنفیذ ووقف الفترة، هذه في                للجمیع
أزمة من االستفادة من االقتصادیة القطاعات ومنع الخاص لحسابهم للعاملین دعم خطة ووضع               العقاریة،

 جدیدة من أجل دفع ضرائب أقل وتولید المزید من الدین العام لإلدارات العامة.

قیم وارساء الدعم، إلى الحاجة أشد في هم من ندعم انفسنا، ننظم دعونا الحالیة، األزمة هذه                  لمواجهة
 التضامن وتعزیز التنظیم الذاتي الشعبي والدفاع عن القطاع العام الذي هو في خدمة الشعب!

نشره الدعم، تتلقى أو متطوًعا كنت سواء منكم، نطلب معكم، یتناسب الذي النشاط بروتوكول أدناه                 نرفق
للناس یصل حتى XarxaDeSuportSantboiana# هاشتاغ باستخدام االجتماعیة الشبكات          على

 ونشجع األشخاص على االنضمام إلى المبادرة.

 شبكة دعم سكان سان بوي

631734736 

xarxadesuportsantboiana@gmail.com 

 البروتوكول المنظم للعمل مع المجموعات المعرضة للخطر اواالصابة

عبر1. (B (شخص یستلمها الذي بالشخص (A (شخص المتطوع سیتصل بالمهمة، تكلیفه              بمجرد
 الهاتف لتحدید وتنفیذ المهمة.

األعراض2. من نوع أي من یعاني ال أنه من دوري بشكل یتحقق أن متطوع شخص كل على                   یجب
 المرتبطة بالفیروس التاجي وأنهم لم یكونوا على اتصال مع المجموعات المعرضة لخطر العدوى.

والصابون3. بالماء أیدیهم غسل B الشخص و A الشخص من كل على یجب مباشر اتصال وبعد                  قبل
 كما أشارت الى ذلك السلطات الصحیة.



متر4. عن تقل ال أمان مسافة على الحفاظ وسیتم الحاالت جمیع في الجسدي االتصال تجنب                 سیتم
 واحد.

 إذا لزم األمر، سیتم استخدام قفازات الالتكس أثناء استالم الطلب.5.

 عند االنتهاء من المهمة، سیتم إبالغ فریق التنسیق.6.

و7. A الشخصین إلى باإلضافة التنسیق مجموعة إخطار سیتم األمر، أثناء حادث أي حدوث حالة                 في
 B، حسب االقتضاء.

باألشخاص8. االتصال تجنب الخطر مجموعات مع یتعاملون مهمتهم اثناء الذین األشخاص             یتعهد
القصوى الصحیة االحتیاطات یتخذون وسوف للعدوى، المصدرة باالماكن اتصال لهم كان             الذین

 طیلة فترة التطوع.
أو9. به المحیطین األشخاص او للمتطوع، كورونا لفیروس المصاحبة األعراض اكتشاف حالة              في

وسنشرع المقدم الهاتف بواسطة التنسیق مجموعة بإخطار سنقوم مساعدتهم، تم الذین             األشخاص
 في اتباع بروتوكوالت السلطات.

 أخیًرا، تذكر دائًما أنه نشاط تضامني للدعم المتبادل ونشكرك على التعاون معنا10.


