اللوازم األساسية واألدوية وحزم المواد الغذائية في المنزل
برنامج التدخل المنزلي لمواجهة الطوارئ الصحيةCOVID-19
بالنظر إلى حالة الطوارئ  ،من أجل التعامل مع الحاجة إلى عدم مغادرة منزل العديد
من كبار السن أو الضعفاء  ،في ظروف من العزلة أو صعوبة في دعم شبكة األسرة ،
بلدية بارما  ،بالتعاون مع تنسيق جمعيات نظمت الحماية المدنية  ،وشبكة بارما ولفار
وبفضل االلتزام النشط من قبل العديد من الجمعيات في المنطقة  ،سلسلة من التدخالت
للدعم المنزلي
يمكن ألي شخص محتاج االتصال برقم توفر التشغيل  3396859982و 0521
( 218970ساعات العمل 17.30 - 8.30 :من االثنين إلى الجمعة)  ،والذي يرد عليه
موظفو بلدية بارما خالل المكالمة  ،يعمق ظروف الحاجة الفعلية ويحدد االحتياجات
الرئيسية.
تتكون إجراءات الدعم من توصيل المواد الغذائية والضروريات األساسية واألدوية
والمواد الصيدالنية المساعدة من خالل طرق التشغيل التالية.
التوصيالت المنزلية لالحتياجات األولى والمصروفات والعبوات الغذائية
استنادًا إلى التقييمات التي تم إجراؤها واالحتياجات التي ظهرت خالل مكالمة اإلبالغ ،
سيقوم مشغلو بلدية بارما بتفعيل أحد التدخالت التالية:
• توصيل المنزل لالحتياجات األولى ( -بالتعاون مع شركة تضامن ومتحولين  ،جمعية
الحماية المدنية الطوعية)
يمكن للمتضامن التضامني ترتيب نوعين من التسليم:
  )1عبوة غذائية مع الضروريات األساسية التي تتطلب التحضير والطبخ من قبلالشخص الذي يستلمها ؛
  )2عبوة طعام مع الضروريات األساسية التي يمكن استخدامها على الفور  ،والتي التتطلب الطبخ  /التحضير.
 الصليب األصفر (جمعية الحماية المدنية) :يقدم المتطوعون خدمة توصيل الطرودالغذائية إلى المنزل التي أعدتها  ،مع الحرص على إخطار الشخص المستفيد بوصولهم
 ،مع توفير مؤشرات لالعتراف بهم باالتفاق مع مشغلي البلدية .
سيتم التوصيل في بعض أيام األسبوع بعد الساعة  2مسا ًء.

يومي السبت واألحد (عندما تكون أرقام توافر بلدية بارما غير نشطة)  ،من الممكن
االتصال بالرقم المجاني  - 800112822الصليب األصفر  ،باالشتراك مع النظام
البلدي.
تسليم منزلي للطعام ( -بالتعاون مع مؤسسة بارما للرعاية االجتماعية ونقاط المجتمع)
يمكن أن تشمل خدمة توصيل الطلبات للمنازل وإجراءات الحماية الخفيفة  ،التي يتم
تنفيذها ما يلي:
 توصيل نفقات الطعام إلى المسنين لوحدهم وذوي اإلعاقة (أو الذين يعانون منصعوبة في األسرة) أو في الحجر الصحي ؛
 مراقبة الهاتف للحاالت ذات االحتياجات الخاصة  ،مع مكالمات منتظمة من الناس منقبل المتطوعين ؛
 عموالت صغيرة عاجلة (جمع الوثائق  ،غسيل المالبس  ،شراء أغذية الحيواناتاألليفة  ،وما إلى ذلك) ؛
 الوعي بتنفيذ تدابير الوقاية من انتشار الفيروس التاجي ؛ينص نظام رعاية على أن كل متطوع يمكن التعرف عليه من خالل السترة التي تشير
إلى "متطوع رعاية "
توصيالت منزلية جاهزة -
يتم إجراء التجربة على نظام توصيل وجبات جاهز للمنزل  ،يتم تنفيذه لحاالت كبار
السن واألشخاص الذين يعانون من الهشاشة  ،وحدهم في المنزل  ،والذين يحتاجون إلى
وجبة جاهزة ودعم في افتراض نفسه..
تسليم المنزل لإلنفاق الغذائي في المباني -
نظام اإلبالغ في الوحدات السكنية لإلبالغ عن كبار السن والضعفاء  ،وحدهم في
المنزل  ،الذين يحتاجون إلى التسوق في السوبر ماركت ولكنهم غير قادرين على القيام
بذلك بشكل مستقل:
ااألدوية
توصيل األدوية ( -بالتعاون مع الصيدليات البلدية لويدز)

يمكن ألي شخص بحاجة إلى األدوية أو الجراحات الطبية االتصال بصيدليات لويدز
"البلدية" الثالث (انظر القائمة أدناه)  ،وال يتم إدارة توصيل الدواء من قبلهم إال إذا تم
تسليم الدواء في غضون  5كلم من الصيدلية التي تم االتصال بها:
صيدلية بلدية كامبيوني  ،عبر كامبيوني  / N. 6أ -
صيدلية فليمينغ البلدية  ،عبر فليمينغ- N. 27
–.صيدلية بلدية عبر ميل ،B/25
في  0280011022من االثنين إلى الجمعة  ،من  9.00إلى  13.00ومن  15.00إلى
19.00
يمكن للمواطن الذي يمتلك وصفة طبية وقانون ضرائب  ،يقعان على بعد  5كلم من
إحدى الصيدليات البلدية الثالث  ،االتصال بأقرب صيدلية  ،وتفعيل نظام سحب وصفة
الدواء  /الصيدلة في المنزل أو ربما في عيادة الطبيب المعالج (إذا كانت تقع على بعد 5
كلم من الصيدليات المذكورة أعاله) وطلب توصيل األدوية في المنزل.
إذا كان المواطن بحوزته الوصفة اإللكترونية  ،فيمكنه االتصال بأقرب صيدلية بلدية
عن طريق الهاتف  ،وإمالء رمز الوصفة مع قانون الضرائب  ،وتفعيل نظام التوصيل
للمنازل  ،شريطة أن تكون إقامته على بعد  5كلم من اتصلت الصيدلية.
تسليم األدوية مجاني.
توصيل األدوية من صيدليات إقليم البلدية ( -بالتعاون مع الصليب األحمر)
في الحاالت التي يتعذر فيها االتصال بالصيدلية البلدية  ،حيث تقع على بعد أكثر من 5
كلم من المنزل  ،يمكنك االتصال بـ:
الرقم اإلقليمي المجاني  065510 800متوفر على مدار  24ساعة  ،كل يوم من أيام
األسبوع
أنشأ متطوعو الصليب األحمر خدمة توصيل إلى المنازل للمواطنين فوق سن  65عا ًما
 ،واألشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز التنفسي والحمى  ،واألشخاص
الذين ال يكتفون ذاتيًا أو يخضعون للحجر الصحي  ،أو على أي حال  ،ثبتت إصابتهم
بالفيروس ، .مع وصفة طبية.

وتجدر اإلشارة إلى أن عقاقير المستشفيات مجانية وتم تمديد الخطط العالجية لألدوية
لمدة ثالثة أشهر  ،وستة أشهر الخطط العالجية لألجهزة الطبية دون الحاجة إلى زيارة
متخصصة للتجديد  ،باستثناء المرضى الذين تعتبرهم ضروريين إعادة تقييم العالجات
الجارية.
مرة أخرى  ،تسليم األدوية مجاني.
التسليم العاجل لألدوية إلى المنزل
بالنسبة للتسليم العاجل (في غضون  48/24ساعة) لألدوية  ،والتي يمكن شراؤها من
الصيدليات المحلية أو المتاحة في مركز الصيدالني في المستشفى  ،يمكنك االتصال
 .التوصيل مجانيn. 3347516023.بالصليب األحمر
• نقل األشخاص للزيارات الطبية
يمكن للمسنين أو المعاقين الذين يحتاجون إلى وسائل النقل للزيارات الطبية االتصال
على رقم الهاتف التالي 521 208888 2021 :بـ
• الدعم النفسي
يمكن لألشخاص الذين يشعرون بالحاجة إلى الدعم النفسي والعاطفي بعد حالة الطوارئ
الحالية االتصال بالرقم  .3248800 377سيرد علماء النفس من الجمعية.
• عافية الحيوان
يمكن لألشخاص الذين يواجهون صعوبات مع حيواناتهم األليفة االتصال
wellness.animale@comune.parma.it
على رقم الهاتف التالي218483 0521 :

