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#nachbarschaftschallenge

نحن مستاؤون من فيروس 
الكورونا. الحياة العامة تتغير

كثيرا 
اآلن من المهم حماية الصحة.

ولكن هذا ال ينبغي أن يؤدي إلى
العزلة أو االستبعاد!

المشاركة بالً من االكتناز   
ال يمكن لألشخاص المعرضين للخطر اختيار . كورونا تهدد الحياة لبعض الناس وليس لآلخرين

يجب على هؤالء األشخاص اتخاذ االحتياطات وبناء . العزلة ، ولكن هذا هو منظورهم الوحيد
مع . كشخص سليم وغير متضرر ، ال يجب أن يكون هذا ، خاصة ليس بالقدر نفسه. مخزون

. االعتبار المتبادل والتضامن ، سيجري  هذه حالة الطوارئ بشكل أفضل

ضد الصحة كبضاعة وامتياز   
الرعاية . تم تحويل المستشفيات إلى شركات تعمل بكفاءة في السنوات األخيرة

إضافة إلى ذلك . نطالب بمعدات أفضل وأجور أفضل لجميع الموظفين. الصحية تعاني
نطالب الراعاية الصحية لكل الناس مستقلة لون بشرة و كيسهم النفوذ

!     ال أحد يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده
المشاركة . إن التضامن يعني أكثر من الحد من االتصاالت االجتماعية ورفض المصافحة

أولئك المستبعدين ! رعاية بعضكما البعض أفضل من عزل نفسك! أفضل من االكتناز
.يعانون بشكل خاص من الوضع( الفقراء والالجئين والمشردين))اجتماعيا على أي حال 

    الحزم االجتماعية بدالً من حزم الحوافز االقتصادية
! ومع ذلك ، تتلقى الشركات أمواالً لمساعدتها على التعامل االقتصاد في حالة جيدة

مع عواقب األزمة. ولكن هناك أيًضا العديد من الموظفين في الثقافة أو فن الطهو ، 
!والوالدات الوحيدات أو المتقاعدين المتأثرين بأزمة الهالة ويحتاجون إلى الدعم

- ترن!   دين دون  وترن
. نريد أن نتجنب ذلك. ندعو إذا تم تقليص الحياة العامة ، فهناك خطر من الوحدة والعزلة

الجيران لمساعدة بعضهم البعض. على سبيل المثال ، عن طريق إحضار البقالة لكبار السن،
أو الذهاب إلى الصيدلية ، أو إخراج القمامة ، أو عن طريق رعاية األطفال أو عن طريق استعار 

أدوات الحياة اليومية. ولكن حتى في هذه الحالة ، يجب أن يظل عدد االتصاالت االجتماعية 
منخفًضا قدر األمكان.  يساعد المشي أو االتصال الهاتفي معًا على الشعور بالوحدة والخوف. 

بالغرم ذلك نجب أن نقلل كل االتصاالت االجتماعية

لحي تضامني!
- اتصل بنا أو نريد الدعم والتوسط والمساعدة 

:اكتب رسالة بريد إلكتروني أو تأتي عن طريق
عنوان:

 Taubestraße 2
04347 Leipzig-Schönefeld

:موقع إلكتروني
 www.poliklinik-leipzig.org/solidaritaet


