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INDUSTRY CODE FOR VISITING RESIDENTIAL AGED CARE HOMES DURING COVID-19 

  

  COVID-19 رعاية المسنين خالل   دور مجال الزيارة ل قانون

2020يوليو  3 في  محدث *  * 

هدف ال  

 وباءرعاية المسنين الستقبال الزائرين خالل  دور هو توفير نهج صناعي متفق عليه لضمان إتاحة الفرصة للمقيمين في  القانون الهدف من 
COVID-19   انتشاره  داخل دار الرعاية السكنيةفي حين تقليل مخاطر خطر إدخاله أو . 

 مبادئال
بما يتفق مع ميثاق حقوق رعاية المسنين والتوجيهات الصحية   الزوار و المقيمينسيستمر مقدمو الخدمات في تسهيل الزيارات بين  -1

بعض   أنه بينما ال تسمح يشمل الزائرون عائلة المقيم والعائالت المفضلة واألصدقاء. من المهم أيضا   أو اإلقليم.  المقاطعة  طوارئ

لذلك، تم   المرافق للمتطوعين العامين بالعودة إلى واجباتهم، حيث يحافظ السكان على الوصول إلى مخطط زوار المجتمع. وفقا  

 .كنوع من الزوار CVS تحديث الرمز للتعرف على

 

الزيارة المخصصة( ويمكن استكمالها بطرق إضافية  قد تحدث الزيارات بطرق متنوعة )مثل غرفة المقيم أو خارج الفناء أو منطقة  -2

للتواصل مع المقيم وزواره )مثل استخدام التكنولوجيا وجهات االتصال بالنافذة( أو شرفات(. عندما ال تكون الطرق اإلضافية  

ن الحسي( ، سيستكشف  بالنسبة للمقيم )مثل األشخاص الذين يعانون من الخرف أو الفقدا ةالنافذة( فعال عبر لالتصال )مثل اتصال

 الزيارات وطرق االتصال اإلضافية المتاحة بين المقيمين وزوارهم وموظفي المنازل  عددالمنزل أساليب بديلة. سيتم التفاوض على 

 

والنظافة. إذا كانت هناك    االجتماعي عادت لحد من العدد اإلجمالي لألشخاص في منشأة لتلبية متطلبات اإلب ا من الدور  مطلوب -3

 COVID-19 ي الضواحي المحيطة أو حالة مشتبه فيها / معروفة منف  COVID-19بالفعل باالصابة بمحلية مشتبه بها  مجموعة 

، والعودة إلى زيارات  رعلى الزوار. قد يشمل ذلك تقييد العدد اإلجمالي للزوا داخل المنزل، فقد يُطلب من المنزل زيادة القيود مؤقتا  

عند االقتضاء. قد تكون هذه التدابير مطلوبة لتقليل   تماما   صال فقط أو استبعاد الزائرين مؤقتا  ، وتقديم طرق إضافية لالت رأقص

في دار رعاية منزلية. في مثل هذه الظروف، يجوز للمنشأة تفضيل الزيارات للظروف التي يغطيها  COVID-19 مخاطر إدخال

 القانون. من  7المبدأ 

 

خياراتهم  في  السعيفي صميم كل عملية صنع القرار فيما يتعلق بمن يزورهم، وسيتم  المقيمينستكون رغبات وتفضيالت  -4

بطريقة   وزوارهم  المقيمينبموجب توجيهات الوالية / اإلقليم. يجب أن تتم الزيارات بين  واحترامها، ما لم يكن الزائر محظورا  

ذلك األحكام المتعلقة باستخدام المناطق المحددة للزيارات   تتوافق مع المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في 

 .  عاد االجتماعيت واستخدام ممارسات اإلب 

 

 Agedوذات الصلة ،  PrinciplesوAged Care Actبما في ذلك  COVID-19يستمر تطبيق التشريعات واللوائح الحالية خالل  -5

Carers Recognition Act 2010, the ality StandardsCare Qu و ،Charter of Aged Care Rights  سيستمر مقدمو .

 Quality تأكد من أن مناهج الرعاية التي تركز على الشخص بما في ذلك استخدام أساليب استخدام القيود وفقا  الخدمات في ال

Care Principles . أو   للوالية توجيهات الصحة والطوارئ  بأن دور رعاية المسنين يجب أن تمتثل لمتطلبات   القانون عترف ي

على جميع الزوار تقديم دليل على   ه يجبيقضي بأن  قانونيا   . يتضمن هذا التوجيه متطلبا  القانونالتي لها األسبقية على  المقاطعة 

 طبيبهم. من  medical exemption، ما لم يقدموا دليال  على  2020التحصين لموسم اإلنفلونزا  

 

يرام أو ظهرت عليه أي أعراض تتعلق بالبرد / األنفلونزا أو   ال يجب على أي زائر حضور دار رعاية المسنين إذا كان على ما -6

ضاحية محددة  )على النحو   أو إذا كانوا قد سافروا مؤخرا  من بلدة /  COVID-19لرؤية أعراض  see here   الجهاز التنفسي أو

.     الدار االلتزام بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في  الزوار (. يجب علىلمقاطعاتالذي تحدده السلطات الصحية للواليات أو ا

م  ، وإثبات التطعي COVID-19كحد أدنى، تشمل متطلبات الدخول أن تكون مطلوبة للرد بصدق على أسئلة الفرز حول عوامل خطر 

ضد اإلنفلونزا. واالمتثال لمتطلبات الزوار التي تشمل نظافة اليدين اإللزامية ، وفحص درجة الحرارة عند الوصول، وارتداء  

والنظافة والبقاء في غرفة المقيمين أو  االبتعاد االجتماعي ( إذا لزم األمر، وااللتزام بمتطلبات PPEمعدات الحماية الشخصية )

 مناطق الزيارة المخصصة. 
 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00241
https://www.legislation.gov.au/Details/F2014L00830
https://www.myagedcare.gov.au/aged-care-quality-standards
https://www.myagedcare.gov.au/aged-care-quality-standards
https://www.legislation.gov.au/Details/C2010A00123
https://www.agedcarequality.gov.au/providers/provider-information
https://www.agedcarequality.gov.au/providers/assessment-processes/minimising-restraints-use
https://www.agedcarequality.gov.au/providers/assessment-processes/minimising-restraints-use
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/05/coronavirus-covid-19-restrictions-on-entry-into-and-visitors-to-aged-care-facilities_0.pdf
https://www.health.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-identifying-the-symptoms
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 :هناك ظروف معينة قد تتطلب دراسة إضافية لظروف "الدعم االجتماعي" التالية -7

 بزيارات من أحبائهم في الغرفة بشكل منتظم. يجب أن يعكس عدد الزائرين   في مرحلة النزاع الذين للمقيمينيجب السماح  . أ

    وطبيعة الزيارات ما يحتاجه الشخص ليموت بكرامة وراحة، مع مراعاة احتياجات الدعم البدني والعاطفي  وطول وتكرار        

 .لصعوبة التنبؤ بموعد موت الشخص ، نظرا  مهما   التراحم أمرا   بسببواالجتماعي والروحي. يُعد الخطأ        

أو   لذين يساهمون في رعايتهم ودعمهم )قد يكون هذا يوميا  ا الزوار المقيمون الذين لديهم نمط واضح ومنتظم من المشاركة من  .ب 

الذين  من المرات في األسبوع ، على سبيل المثال مساعدة المقيم في وجباتهم أو مع دعم السلوك األساسي مثل األشخاص  عددا  

 .الخرف( يجب أن تستمر في تسهيل هذه الزيارات نميعانون 

األصدقاء الذين يسافرون مسافات طويلة لزيارة المقيم. سوف تكون هناك حاجة إلى  من العائالت واألسر المختارة و زيارات - ج

 .المدةلتحديد ما إذا كان يمكن استيعاب زيارة طويلة  داروال الزائراتفاق مسبق بين 

لكبار السن، حيث   النفسيةتقديم الدعم للحفاظ على الصحة  -  النفسية  الذين يعانون من مشكلة واضحة في الصحة المقيمون - د

خطير معروف أو ناشئ وحيث يمكن أن يساهم الحفاظ على التواصل االجتماعي والعائلي في    نفسييكون هناك مرض 

 . تخفيف الضائقة االجتماعية والعاطفية للمقيم

 استخدام نهج مرن وحنون ألوقات الزيارة. سيعمل  إلجراءات مثل أنظمة الحجز وإجراءات الفحص. يجب الزوارقد يخضع  -8

 بما في ذلك  ، المقيمون والزائرون والمنزل مع ا لتحديد أوقات وتكرار الزيارة المناسبة، مع مراعاة القيود التي تواجه جميع 

 . الزوار الذين لديهم قيود متعلقة بالعمل

والطرود بما في ذلك الهدايا واألغذية غير القابلة للتلف وأجهزة االتصاالت إلى  الحق في االستمرار في تلقي الرسائل  مقيمين لل    - 9

المنزل. يجب أن تتوافق األطعمة القابلة للتلف مع إرشادات التعامل مع / سالمة األغذية. قد يخضع تسليم هذه الطرود لتدابير 

في   COVID-19 بشكل متناسب بناء  على االنتشار الحالي لـ الوقاية والسيطرة على العدوى المناسبة في المنزل، والتي يتم تطبيقها

لموظفي المنزل حتى   التوصيالت الضواحي والبلدات المحيطة بمنزل خاص لرعاية المسنين. قد يطلب المنزل أن يتم تعريف هذه 

تحدث الحاالت المحتملة أو المشتبه  يمكن تطبيق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها قبل التسليم إلى المقيم. يستمر هذا الحق عندما 

 .داخل المنزل، مع مالحظة متطلبات الفحص والتعديل في آليات التسليم COVID-19 فيها أو المؤكدة لـ 

سيزداد التواصل المنتظم والمتجاوب بين العائالت والمنزل في الظروف التي يوجد فيها قيود متزايدة على الزوار. إذا كانت هناك     -10

يادة القيود على الزوار، فيجب تنفيذها بطريقة شفافة مع اتصال مفتوح وواضح للمقيمين وأفراد األسرة المعنيين. خالل هذه  حاجة لز

الفترات، سيقدم المنزل أساليب اتصال بديلة، بما في ذلك المساعدة في استخدامها، لمساعدة السكان على البقاء على اتصال مع  

  .أحبائهم

 جية م وجود تفشي نشط، يمكن للسكان االستمرار في استخدام األماكن العامة داخل المنزل، بما في ذلك األماكن الخارفي حالة عد      -11

 . وضمن القيود التي يفرضها تخطيط كل منزل COVID باستخدام تدابير التباعد االجتماعي كما هو مطلوب بموجب إرشادات

  السمع أو النظارات،أجهزة الخدمات الطبية والخدمات ذات الصلة )مثل إصالح  لىالحصول عسيتم الحفاظ على حق السكان في     -12

(. قد يشمل دعم الوصول إلى الخدمات الطبية والخدمات ذات الصلة استخدام  نفسيةرعاية األسنان العاجلة، دعم الصحة ال

من الناحية الطبية، وستدعم الخدمة المناسبة لضمان أفضل   التكنولوجيا مثل الخدمات الصحية عن بُعد حيثما يُعتبر ذلك مناسبا  

النتائج الصحية للمقيم. عند العودة، سيخضع المقيم لعملية فحص يجب أن تكون متناسبة مع مستوى المخاطر. يجب أن يحدث  

بعد  لممارس الطبي العزل الذاتي أو الحجر الصحي فقط إذا تم توجيهه من قبل وحدة الصحة العامة أو بناء على توصية من ا

 الموعد. 

  وضع الخارجية والزيارات العائلية الصغيرة للمقيمين والزوار حيث يمكن القيام بها بطريقة آمنة. وهذا يعني  بالنزهاتيسمح        -13

ف من المخاطر  مناسبة للوقاية من العدوى واتفاق بين المقيم واألسرة لتقديم معلومات دقيقة، واالنخراط في إجراءات التخفي  تدابير 

أثناء الخروج / زيارة األسرة وإجراءات الفحص عند العودة. سيزود مقدمو الخدمة السكان واألسرة والممثلين بمعلومات عن  

إجراءاتهم وتأثيرات عدم االمتثال لتلك اإلجراءات قبل الزيارات / النزهات. من المعقول لمقدمي رعاية المسنين أن يطلبوا من  

 .توثيق اتفاقهم وامتثالهم لهذا اإلجراء ندوبينت والمالمقيمين والعائال

  المحلية في الضواحي المحيطة  حدوث العدوى حسب  COVID-19 سيغير مقدمو الخدمات استجابتهم الخاصة بشكل متناسب مع      -14

وتوجيهات الطوارئ    القانون ا. ومع ذلك، يجب أن تظل استجابات مقدمي الخدمة بما في ذلك الزيارات متماشية مع هذبالدار

والصحة في الوالية أو اإلقليم. وهذا يشمل تعديل الممارسات بطريقة متناسبة مع مستوى الخطر على المنزل بناء  على جملة أمور  

 ك. قد تحدث في منشأة مع فريق عمل مشتر تفشيات المجتمع في المنطقة المحلية، وأي  عدوى من بينها، مستوى 
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    الحقوق 

 
 

   ون زود الم
 

للتخفيف من مخاطر اإلصابة بالعدوى برفض   •
، أو طلب مغادرة  بيتهدخول أي شخص إلى 

الشخص للمبنى، ألي سبب مبرر يتفق مع هذا  
 .القانون

االنتقال إلى زيادة القيود المفروضة على الزائرين  •
د  عدم وجو)بما في ذلك  عندما يحدث تفشي

COVID-19  )    العدوى  ، أو تحدث الدارداخل

أو   لدار المحيطة باالبلدات المحلية في الضواحي و 
إذا كانت هناك ظروف استثنائية أخرى تتطلب ذلك،  

 .مثل هذه الظروف عن كثباستخدام سيتم رصد 
 
 

    
 

   رالزوا  المقيمون و 
   

  إلى دور رعاية المسنين وفقا   دخلونوي  المقيمون الزوار يستقبل  •
 .لمتطلبات الدخول

لتلقي تحديثات ومعلومات منتظمة وفي الوقت المناسب حول ما   •
جميع السكان المقيمين ، ل متسقة بحيث تكون يحدث في المنزل، 

ومخاطر  المحلي  COVID-19 ينتشر   االتصاالت  تكررومع زيادة 

 العدوى ترتفع. 
، بما في ذلك  الدارلحفاظ على االتصال مع مجتمعهم المحلي خارج ل •

المشاركة في التجمعات الدينية والثقافية عبر وسائل بديلة مثل  
 .اإلنترنت أو الهاتف

النافذة أو  عبر تصالااليتم تزويدك بطرق إضافية لالتصال مثل  •
ود  الفيديو أو المكالمات الهاتفية باإلضافة إلى عدد محد مقابلة على

 .من الزيارات الشخصية

 .تسليم الهدايا والمالبس والمواد الغذائية وغيرها من المواد للمقيم •

آخر أو دار رعاية مسنين بديلة، بعد توضيح أي   دار التحويل إلى  •
توجيهات تتعلق بالصحة العامة ورغبات المقيمين والنظر في  

 .احتياجات الدعم
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 المسئوليات 
 

 الموفرون 

دعم الموظفين بشكل مناسب من أجل تسهيل   •
داخل الغرفة ،   الزيارات الزيارات بما في ذلك 

،  زوار المقيمينوالزيارات الشخصية ، من قبل 
 .بما في ذلك العمليات واإلجراءات المكتوبة

  مقابلة علىلالتصال مثل   طرق إضافيةضمان  •
الفيديو أو المكالمات الهاتفية للتعويض عن  

 .حدودةالزيارات الم 

ضمان توفير المعرفة، وسهولة الوصول، والتعاون   •
أو المدافعين الرسميين   OPANمع مع المدافعين 

اآلخرين، واالستماع إلى الممثلين القانونيين  
للمقيمين )بما في ذلك توكيل المحاماة واألوصياء  

والمحامون الصحيون( وقراراتهم البديلة. يتم  
 وقانونية  رةتكون هناك مقدالتمسك بها حيثما 

تقديم تحديثات في الوقت المناسب ومنتظمة   •
بما في   الوكيل/ ولي أمرهم /  ندوبهموم للمقيمين

ذلك أي توجيهات حكومية ذات صلة. يتم إجراء  
يحدث   عندماوالعائالت  للمقيميناتصاالت استباقية 

باستمرار عبر   التواصل مرض، ويتم للتفشي 
 .السكان المقيمين

الموظفين بموجب توجيهات   لضمان تلقيح جميع •
والمبادئ التوجيهية للحكومة   المقاطعة الوالية / 
 .األسترالية

  المقاطعة تتحمل السلطات الصحية بالوالية / •
مسؤولية إبالغ مقدمي الخدمات في حالة وجود  

،  الداربالقرب من  COVID-19 محلية من عدوى

مسؤولية اتباع توجيهات الوالية /   الدار  تحملت و
 .ةالمقاطع

    
    

 
 

 
 لمقيمون والزوار ا

تكون على ما يرام أو تظهر أي  ال عدم الزيارة عندما  •
 أعراض البرد / اإلنفلونزا أو الجهاز التنفسي أومن عالمات 

.COVID-19   

التي طرحها   COVID-19 للرد بصدق على أسئلة فحص •

 .الدارموظفو 

 .تعليماتهممعاملة جميع الموظفين باحترام ولطف، واتباع  •

 .اتصل بالمنزل قبل زيارتك لتأمين وقت مناسب للطرفين •

متابعة متطلبات الزيارة بما في ذلك تقديم دليل على التطعيم   •
ضد اإلنفلونزا حتى اآلن، وتدابير مكافحة العدوى والوقاية  
منها مثل غسل اليدين، واستخدام نوافذ الزيارة، والبقاء في  

دة ومتطلبات التباعد غرف السكان، أو في مناطق محد
حسب توجيهات موظفي رعاية   - االجتماعي والنظافة 

 .المسنين
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CODE COMPLAINT PROCESS 

المرحلة     المقيمون والزوار  المزود  
   

 الطلب األولي   -1
    

تلبية الطلب وتسهيل  قم ب يثما كان ذلك ممكنا ومناسبا ح •
 المقبلة زيارة في الفرصة المتاحة  

إذا لم يكن ذلك ممكنا ، فسر السبب والنهج البديل الذي   •
 .تقترحه

 إجراءات موثقة للتعامل مع طلبات الزيارات  وضع •
أبلغ عن أي عمليات مراجعة / استئناف داخلية إذا لم    •

تتمكن من حل النزاع مع الشخص الذي يطلب  
 .الزيارة

من لجنة جودة   guidanceر في استخدام النظ •

 وسالمة رعاية المسنين
 

    

 :تحدث مع مدير المنزل وكن محدد ا بشأن •
 ما تطلبه ؛ و  -   
 .لماذا تطلب ذلك  -

     في جميع األوقات االستعانة   مندوبهيحق للمقيم أو   •
  بمحاٍم لرعاية المسنين من اختيارهم لدعم طلب       

  لرؤية الزوار. قد يشمل ذلك ممثلهم القانوني  المقيم
 )على سبيل المثال، وكيل أو وصي( محامي       

OPAN  مرشح آخر مندوب أو. 

  استخدم أي أو جميع عمليات الشكاوى سواء كانت     •

والمالحظات أو على    لآلراءة أو رسمية غير رسمي 
 COVID-19 ق بوجه التحديد فيما يتعل

حاول حل الشكوى   OPAN في حالة تلقي مكالمة من • الطلب المدعوم  -  2

 .المقدمة

إذا كان مقدم رعاية المسنين يريد االتصال بشخص   •
 يرجى إبالغ منظمة -طلب  تصعيد  غير مدير المنزل ل

OPAN المحلية. 

غير معقول، أو   OPAN تعتقد أن الطلب منإذا كنت  •

كنت غير قادر على تقديمه، يمكنك االتصال بخط  
 .للمناقشة  من عضو هيئتك االستشارة

 مدافعإذا كنت بحاجة إلى تقديم شكوى بخصوص  •
OPAN  ذلك على ترتيب، فيمكن 

.us/-https://opan.com.au/contact 
   

على   (OPAN) اتصل بشبكة الدفاع عن كبار السن •

   أو قم بزيارة  1800  700  600
 https://opan.com.au تلقي الدعم والمشورة  ل

 .من أحد المدافعين المدربين

في التحدث مع مدير دار   OPAN سوف تدعمك •

رعاية المسنين، أو قد تقوم بإذن منك باالتصال  
 .للدفاع نيابة عنك حتى تتمكن من الزيارة داربال

 ندوبينوالم المقيمينمساعدة  أيضا   OPAN يمكن لـ •

رعاية  ل سالمة ال جودة وال في تقديم شكوى إلى لجنة 
 المسنين 

 

شكوى إلى لجنة   - 3

سالمة  الجودة وال
 رعاية المسنينل

للرد على مخاوف أصحاب الشكوى   لجنةالعمل مع ال •
وتقديم أي معلومات مطلوبة إلثبات كيفية الوفاء  

 .بمسؤولياتك

)أو في أي    الدارعن قرار  إذا لم تكن تكن راضيا     •

جودة  ال تقديم شكوى إلى لجنة  تستطيعوقت(، 
الرقم  عن طريق االتصال ب  المسنينرعاية لسالمة الو

في أي وقت )مكالمة مجانية( أو   1800  951  822

 : عن طريق زيارة
https://www.agedcarequality.gov.au/m

 complaint-aking 
 

 

  

https://www.agedcarequality.gov.au/media/87889
https://opan.com.au/contact-us/
https://opan.com.au/
https://www.agedcarequality.gov.au/making-complaint
https://www.agedcarequality.gov.au/making-complaint
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 تعريفات

خالل فترات العمليات العادية، يمكن توفير طرق االتصال التالية كبدائل إضافية أو بديلة للزيارات. في حين أنه ال    -  تصالطرق إضافية لال

القيود، قد يتم استخدام طرق إضافية  والقيام بتعزيز فيها دار رعاية المسنين  ت ينبغي أن تكون وسيلة أساسية للزيارة، خالل الفترات التي قام

 : ن الزيارات لالتصال بدال  م

 وغيرها  Zoom و Skype بالفيديو مثل المقابلة خدمة  •

 إتصاالت هاتفية      •

في  في المنشأة، أو  COVID-19 نافذة. أثناء تفشيالعبر  بالمقيمينباإلضافة إلى الزيارات، يمكن االتصال  - النوافذ عبر   اتصاالت •

من أشكال االتصال بين السكان   النافذة شكال  أساسيا  عبر تصاالت االالمحيطة بها، قد تصبح  بلداتلمجموعة محلية في الضواحي أو ا

 .والزوار لفترة من الوقت

   

  تحديديتم   COVID. وباء أثناء ني  /والزائر المقيمينالزيارات بين فيها تتم   الدارخصصها ت ة هي منطقة خصصالمنطقة الم  -  ةمخصص مناطق

للتفاعالت اآلمنة بين السكان التي تقلل من خطر اإلصابة بالعدوى وتسمح بمتطلبات المسافات االجتماعية. ستكون هذه المناطق   معينة مناطق 

 . أحد األفراد إلى أنهم ال يرغبون في استقبال الزوار في غرفهم يلّمحذات أهمية خاصة للمقيمين الذين يعيشون في غرف مشتركة، أو عندما 

بأن تعود المنشآت إلى مستوى أعلى من الحماية )مثل تقييد مزودي الخدمة الزائرين( إذا كانت   AHPPC توصي -  محلية  عدوى لمجموعة  

لم يتم     البلدةأن هناك حاالت في الضواحي المحيطة أو ب دليل الفي المنطقة المحلية للمنشأة. قد يكون    COVID-19 منهناك حاالت حديثة 

 . في الخارج بها االصابة  

حول من يقوم بالزيارات، وكيف تتم الزيارات، يجب   )المقيم( هو متلقي الرعاية بموجب قانون رعاية المسنين. آراء ورغبات المسن  - يم مق

( البديل / المدعوم ، مع مالحظة  الوكيل، عندئٍذ يجب التماس آراء صانع القرار )في المقام األول. عندما ال يكون ذلك ممكنا  يتم البحث بها  أن 

 .كبار السن سيقررها مع رغبات وتفضيالت كيف كان   ا  نه من واجب صانع القرار البديل / المدعوم جعل القرار متماشي أ

من أجل تسهيل أكبر عدد ممكن من العائالت واألصدقاء لرؤية مقيم، قد يتم وضع أنظمة الحجز والقيود الزمنية المرتبطة     -  زيارة قصيرة

دقيقة هي الحد األدنى من الوقت للزيارات القصيرة.   30دقيقة. بشكل عام،   30تطبيق قيود متزايدة، قد تقتصر الزيارات على  ، يتم عمليا  بها. 

 . دقيقة 60من هذا القانون، يفضل االحتفاظ بزيارات ال تقل عن   7بالنسبة لشخص مصاب بالخرف، أو بالنسبة للحاالت التي يغطيها المبدأ 

لوالية أو المقاطعة، ذات الصلة برعاية المسنين  لتشمل توجيهات الصحة والطوارئ  -  صحة في الوالية أو المقاطعةتوجيهات الطوارئ وال

 ، ما يلي: 2020يوليو  3والتي كانت سارية حتى  

• Australian Capital Territory     العاصمة  األسترالية  

• New South Walesنيو ساوث ويلز  

• Northern Territory  المقاطعة  الشمالي ة 

• Queensland كوينزالند  

• South Australiaجنوب استراليا    

• Tasmaniaتسمانيا  

• Victoriaفيكتوريا  

• Western Australiaغرب  استراليا   

      

من جميع الزوار تقديم دليل على التحصين لموسم اإلنفلونزا   بيتطل لمقدمي رعاية المسنين واألفراد.  ذه التوجيهات الحكومية ملزمة قانونا  ه

 .همللسماح بدخول 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

https://legislation.act.gov.au/View/ni/2020-363/current/PDF/2020-363.PDF
https://www.legislation.nsw.gov.au/_emergency/Public%20Health%20(COVID-19%20Aged%20Care%20Facilities)%20Order%20(No%202)%202020_signed.pdf
https://coronavirus.nt.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/898953/cho-directions-no40-directions-aged-care-facilities.pdf
https://www.health.qld.gov.au/system-governance/legislation/cho-public-health-directions-under-expanded-public-health-act-powers/aged-care
https://www.covid-19.sa.gov.au/emergency-declarations/aged-care
https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/aged-care-facility-visits
https://www.dhhs.vic.gov.au/directions-care-facilities-no-5-pdf-covid-19-doc
https://www.wa.gov.au/government/publications/visitors-residential-aged-care-facilities-directions-no2
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بين الناس، وممارسة نظافة اليدين )أي غسل أيديهم   ا  متر 1.5متطلبات التباعد االجتماعي العامة هي   - متطلبات التباعد االجتماعي والنظافة

ثانية على األقل بشكل متكرر( وضمان آداب السعال المناسبة )على سبيل المثال السعال أو العطس في   20بالصابون أو معقم اليدين لمدة 

قصى لعدد األشخاص في المبنى في أي وقت  عدد األمتار المربعة التي تحدد الحد األ  مقاطعةال يديك(. ومع ذلك، تحدد كل والية و ذراعك

الباب األمامي   على)بما في ذلك المقيمين والموظفين والزائرين( والذي قد يختلف بناء  على حجم المبنى. يجب أن تحدد الالفتة الموجودة 

 في المنزل في وقت واحد   يتوادجدونللمنزل بوضوح العدد األقصى لألشخاص الذين قد 

توصي بأن تعود المرافق إلى مستوى أعلى من     AHPCCأن "إلى  AHPPC نصيحة تحدد -  / المنطقة المحلية البلدة الضواحي المحيطة أو 

في المنطقة المحلية للمنشأة. قد    االصابة بهاتم  COVID-19 الحماية )مثل تقييد مقدمي الخدمات الزائرين( إذا كانت هناك حاالت حديثة لـ

 .في الخارج  االصابة بهال أن هناك حاالت في الضواحي المحيطة أو البلدة لم يتم يكون الدلي 

يشمل الزائرون أي شخص يختار المقيم رؤيته بما في ذلك عائلته، األسرة المختارة، األصدقاء، المستشارون الدينيون أو   -  الزائر/ الزائرون

ن يكون  ألمؤهل الأو غي  المؤهلعاية المسنين أو موظفيها تحديد من هوالروحيون، متطوعو برنامج زوار المجتمع. ليس من حق دار ر

وجود أمر الوصاية أو التوكيل أو مشاركة األقرباء   ان قريب " أو زائر لتقديم "الدعم االجتماعي". العائلة البما في ذلك من هو "فرد  زائرا ، 

عند تحديد من يسمح لهم بالقيام عندما يطلب العديد من األشخاص    فيدا  آخرين من الزيارة، على الرغم من أنه قد يكون م أشخاصا  ال يمنع 

 . زيارة نفس المقيم

ن القانونيين، أو مقدمي الرعاية الذين  المندوبي ، أو المدافعين عن رعاية المسنين، أو وفريق المساعدين الصحيينومع ذلك، فإن الطاقم الطبي  

بموجب  عاملون  ايعتبرو فهم  لغرض هذا القانون. زوارا  مقدمي الرعاية من أسرهم ليسوا  أو    المقيميتم التعاقد معهم بشكل خاص من قبل 

االمتثال لممارسات دور رعاية   املينلتشمل المتطوعين. سيُطلب من هؤالء العاملين توجيهات الطوارئ والصحة المختلفة التي تحدد الع

 المسنين بما في ذلك تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها

ة أو الحدائق أو مناطق أخرى  حددأو المناطق الداخلية الم المقيمطرق بما في ذلك في غرفة بعدة   قد تحدث الزيارات   -  / الزيارات  ةالزيار 

من هذا القانون فيما يتعلق بمناطق الزيارة   7و للحاالت التي يغطيها المبدأ مخصصة. يمكن إعطاء األولوية لشخص مصاب بالخرف، أ

دقيقة )باستثناء حالة الزيارة القصيرة بسبب   60المحددة. في حالة الحاجة إلى تطبيق الحدود الزمنية للزيارة ، يجب أال تقل هذه المدة عن  

  المقيمونتشاركها ي الزيارة المخصصة التي منطقة  ت الشخصية مثل  دقيقة( والضرورية فقط للزيارا  30تفشي المرض الذي قد يكون 

    see)   إلجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك التباعد االجتماعي ومتطلبات النظافة  ن. سيتم إجراء الزيارات وفقا  واآلخر

CDNA, p10( 

وقد تتطلب ارتداء معدات الوقاية الشخصية اإلضافية. قد ال تكون الزيارات داخل الغرفة   المقيمتحدث في غرفة  -  زيارة داخل الغرفة  •

 .يجب توفير مواقع بديلةفأ من القانون   7مناسبة عند العيش في غرف مشتركة وفي المواقف التي يغطيها المبدأ  

 . تحدث في منطقة مخصصة أو خارجها ، وليس خلف شاشة حماية -  الزيارة الشخصية  •

الحاالت التي ال يمكن فيها إجراء زيارات داخل الغرفة أو شخصية، قد يتم تقديم طرق إضافية لالتصال )بما في ذلك عبر الشرفة أو من   في

 COVID-19 خالل بوابة أو خلف النافذة( كبديل لتقليل خطر انتشار

أن تعود الساعات المتاحة للزيارة تدريجيا  إلى فتراتها  دور رعاية المسنين الزيارات على ساعات محددة. يجب قد تقصر  –  الزيارة مواعيد

المحيطة   البلدات في الضواحي أو  COVID-19 قد يتطلب تفشي المرض في المنزل و / أو التجمعات المحلية لـ COVID-19. العادية قبل 

ى  العودة إلى ساعات الزيارة األقصر. يجب على مقدمي الخدمات تحقيق التوازن بين القرارات التنفيذية مع مراعاة مسؤولياتهم في الحفاظ عل

  .ضمن ميثاق حقوق رعاية المسنين 8و    7حقوق المقيمين، ال سيما الحق 

https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/05/coronavirus-covid-19-guidelines-for-outbreaks-in-residential-care-facilities.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/05/coronavirus-covid-19-guidelines-for-outbreaks-in-residential-care-facilities.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/05/coronavirus-covid-19-guidelines-for-outbreaks-in-residential-care-facilities.pdf
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/05/coronavirus-covid-19-guidelines-for-outbreaks-in-residential-care-facilities.pdf
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 الخلفية

أدى انخفاض معدالت   (COVID-19).  فيروس كورونا  وباءالون آمنين ومحميين خالل أن األستراليين األكبر سنا ال يز لضمان نحن بحاجة 

 . في دور الرعاية السكنية بشكل واسع  المجتمع نتيجة لسياسات الحكومة والجهود الفعالة لقطاع رعاية المسنين إلى منع تفشي المرض  عدوى

المعدية األخرى، ال يُسمح إال   األوبئةستعود الممارسات المعتادة. خالل  ، وبعد ذلك COVID-19 رة  هذا خالل فت المجال  قانونسيتم اعتماد 

لألوبئة  سيتطلب فترة عمل مستمرة مقارنة بالفترة المعتادة  COVID-19 بعدد صغير من الزيارات الرحيمة، ومع ذلك فمن المسلم به أن

 . المعدية األخرى

، من المهم أن يحافظ األستراليون  COVID-19 ل ودة التدريجية إلى أنشطة ما قب مع بدء المجتمع المحلي المحيط بدار رعاية المسنين بالع

األكبر سنا  بشكل عام ورعاية المسنين السكنية على وجه الخصوص على توخي الحذر على مدى شهور مستدامة. هذا يعني أنه في حين أن  

االجتماعية، فإن بعض أجزاء أستراليا التي تعاني من تفشي المرض في مجتمعها معظم أستراليا قد يكون لديها نهج أكثر استرخاء للتفاعالت 

دة. وهذا يعني أننا بحاجة إلى ضمان إجراءات الزيارة التي تدعم حقوق  إلى مستوى أعلى من سياسات الزيارة المقي   ا  المحلي قد تعود مؤقت 

 ميع المقيمين في دار رعاية المسنين على المدى الطويل على حماية ج ا  كبار السن ويمكن الحفاظ عليها بطريقة تحافظ أيض

بشأن دور رعاية المسنين ، بناء  على     updated advice(AHPPC)، قدمت اللجنة الرئيسية لحماية الصحة األسترالية 2020يونيو  19في  

dviceinitial a من شبكة األمراض المعدية في أستراليا(CDNA)   التي تحدد إدارة خطر اإلصابة بالعدوى. النصيحة الجديدة: 

 عدد الساعات التي يقضونها مع األقارب؛ ال يتقيدوا  ب " عدد األزواج أو األقارب أو الدعم االجتماعي"  أنوصي بـت  •

 سنة بزيارة دور رعاية المسنين مرة أخرى؛ 16لألطفال دون سن   السماح •

 على ضرورة تطعيم جميع الزوار ضد األنفلونزا؛ المحافظة  •

 أن على جميع الزوار ممارسة التباعد االجتماعي؛ المحافظة  •

 ؛ يتطلب من الموظفين فحص الزوار وتثقيفهم حول المسافات االجتماعية دون اإلشراف على الزيارات •

ولكن ليس في المناطق   - أو في الهواء الطلق أو في منطقة مخصصة للزيارة   المقيمي أن تتم الزيارات الموصى بها في غرفة ينبغ •

 ؛ المشتركة العامة

 قصر الزيارات على زائرين كحد أقصى في المرة الواحدة لكل مقيم؛  •

الصغيرة )مع مالحظة إجراء تقييم للمخاطر للزيارة المقترحة من  يسمح للمقيمين بمغادرة دار رعاية المسنين للتجمعات العائلية  •

 المنزل(؛ 

قد تزيد القيود المفروضة على الزيارات،   - في المنزل أو المجموعة المحلية في المجتمع  COVID-19 يدرك أنه في حالة تفشي •

 . الخارجية النزهات وقفوقد يتم اإلشراف على الزيارات مرة أخرى، وقد يتم 

ها ، بما في ذلك إزالة  ب التي يجب على مقدمي رعاية المسنين والزائرين االمتثال المقاطعات  لى ذلك ، تم تحديث توجيهات الوالية وإضافة إ

  ذلك في  بما ،ا  ساري   2020 مارس  23  المؤرخ أستراليا غرب توجيه ظل ،  2020 يوليو  3 منذالقيود المفروضة على الزيارات لمدة ساعتين. 

  توجيه  بموجب( الحياة نهاية رعاية مثل ) أخرى  ألغراض الطويلة بالزيارات يُسمح . والدعم الرعاية لزيارات الوقت  من  صىأق  كحد ساعتان

 . الحالي أسترالياغرب 

، بما في ذلك حق المقيمين  واالختالطتعترف حقوق اإلنسان بأن لجميع األشخاص الذين يعيشون في دار رعاية المسنين الحق في حرية التنقل 

لهذا القانون ولكنه ال يعني أن حقوق الفرد تسود قبل كل شيء. يجب ممارسة حقوق   أساسيا   في رؤية أسرهم. يعد نهج حقوق اإلنسان أمرا  

ع مراعاة رفاهية اآلخرين ورفاههم، أو بعبارة أخرى، يجب أال تتجاوز حقوق الفرد حقوق شخص آخر، ويجب أن تكون متوازنة  الفرد م

 .بالمقيمينيتمحور حول الشخص في عالقتهم  معهم. ستواصل الخدمات نهجا  

افية والبيئية والشعوب والمجتمعات األصلية وسكان  بالتنوع الثقافي واللغوي والتنوع الروحي والسياقات الثق وتطبيقه قانونسيعترف نهج ال

 جزر مضيق توريس 

سارية طوال أي وباء )بما في ذلك إعالمهم بالرعاية   Charter of Aged Care Rightsو  Aged Care Quality Standardsال تزال 

محددة   ance resourcesguid   (ACQSC)والخدمات بطريقة يفهمونها مثل لغتهم المفضلة( ووفرت لجنة جودة رعاية المسنين وسالمتهم

لقطاع رعاية المسنين بما في ذلك حول وصول الزوار. عملت دور الرعاية السكنية والمقيمين والزوار بنجاح مع ا إليجاد التوازن الصحيح  

ترام المتبادل  اجتماعية ودعم حيوي. من المهم الحفاظ على هذا النهج التعاوني واالح باتصاالتوتزويدهم  COVID-19 بين حماية السكان من

 .في المستقبل

https://www.health.gov.au/news/australian-health-protection-principal-committee-ahppc-update-to-residential-aged-care-facilities-about-minimising-the-impact-of-covid-19
https://health.govcms.gov.au/resources/publications/coronavirus-covid-19-guidelines-for-outbreaks-in-residential-care-facilities
https://www.myagedcare.gov.au/aged-care-quality-standards
https://www.agedcarequality.gov.au/providers/provider-information
https://www.agedcarequality.gov.au/covid-19-coronavirus-information


(9) 
 

INDUSTRY CODE FOR VISITING RESIDENTIAL AGED CARE HOMES DURING COVID-19 

. قد تشمل هذه  محليا   قلقهمبموجب القانون بالتشاوربين مقدمي الخدمات والمقيمين وأفراد األسرة لمعالجة    القلق  يبدأ المكان المناسب لمعالجة 

؛ وقد يطلب مزود الدعم من خط المشورة  (OPAN) عن كبار السن المدافعةأو األسرة ، أو الدعوة نيابة عنهم من قبل شبكة  المقيمالعملية دعم 

 .عند الحاجة هيئتهمألعضاء 

 . رعاية المسنين في أي وقت وال يغير هذا القانون هذه الترتيباتل سالمة ال جودة والللتوضيح ، يمكن ألي شخص تقديم شكوى إلى لجنة  

 تاريخ المراجعة 

 .2020يوليو   3وتم تحديثها في  2020مايو   29في    ، وتمت مراجعته2020مايو  11يوم االثنين  قانونتمت المصادقة على ال

 .في مراقبتها من قبل المنظمات المعتمدة ، ويمكن ألي شخص طلب إجراء مراجعة رسمية إذا لزم األمر  سيتم االستمرار

 

القانون من قِبل: هذاوالموافقة على  وضع تم  

    لمسنينلعاية تقديم الر رعاية المسنين و منظمات مستخدمو                التي تقدم الرعاية للمسنين المنظمات      

 المسنين وخدمة المجتمع أستراليا  •
  نقابة رعاية المسنين •
• Anglicare Australia 
• Baptist Care Australia 
• Catholic Health Australia 
• Leading Age Services Australia 
• UnitingCare Australia 

   

• Carers Australia 
 (COTA) مجلس شيخوخة أستراليا •
  الخرف أستراليا •
    مجلس اتحاد الجماعات العرقية في أستراليا •
• National Seniors Australia 
 (OPAN) شبكة الدفاع عن كبار السن •
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