
ة  عا�ق اص ذوو الإ �خ ه الأ�ش ا�أ�ة COVID-19، �يوا�ج �يم عل�يها �ج �قرة ال�ق�ي �ق�خ ل هذه ال�خ �ي �خ �خ
�ي ��ج�يل ال�صول عل� المعلومات وال�قعل�يم  �جات �خ ، والع�خف، والع�ق الك�ش�ير م�خ ال�قم�ي�يرخ

�خس�ية  �خس والص�ة ال�ج ا�أم عل� أ�اس �خوع ال�ج ة �جالع�خف ال�ق دمات الم�قعل�ق وال�خ
ا�ج�ية. �خ�ج والإ

طر ة لل�خ ة ه�خ الأك�شر عر�خ عا�ق �ق�يات ذوات الإ الس�يدات وال�خ

ة عا�ق اص �يعا�خ�ي م�خ اإ �خ �خ لك 7 أ�ش
ٌص وا�د م�خ �ج�ي �خ ه�خاك �ش

ة  ا�ئ ا�جة لج هود االس�ت�ج ِك �ج ب أن �تُ�ش ج �ي
ة  عا�ت اص ذوي االإ �خ COVID-19 مؤسسات االئسش

رار ي معل�ية ص�خع ال�ت �جاكت �خ )OPDs( والسش

ص  �خ 1 مل�يار �ش
�ول العالم

 مرض
COVID-19 

ة عا�ق اص ذوو الإ �خ  الأ�ش
ر�ا�أل ر�أ�يس�ية

3X
وق الص�ة  �ت ة �ج عا�ت اص ذوو االإ �خ �ي�تم�تع االئسش
ي �ي�تم�تع �جها  سها ال�ت ا�ج�ية �خ�خ ج �خ �خس�ية واالإ الج
COVID-19 ة ا�ئ ار �ج ي أ�ش�خاء ا�خ�تسش هم �خ �ي عخ

ة  عا�ت اص ذوي االإ �خ داد ا��تمال�ية �تعرض االئسش خ �ت
عاف  دار 3 أصخ اكل الع�خف �جم�ت �تلف أسش اإىل م�خ

ات.  اإعا�ت
خ

خ ال �يعا�خون م� اص الذ�ي �خ ار�خًة �جاالئسش م�ت

ة  ا�ئ �ي عل�يها �ج خ ي �ت ة ال�ت �ت ل هذه ال�خ ي �خ �خ
ا�ئ عىل  داد معدالت الع�خف ال�ت خ COVID-19، �ت

�ت�يات  خ الس�يدات وال�خ
�خس �ج�ي أساس �خوع الج

ف  �تماع�ية و�تو�ت لة اال�ج ة �جس�جب العرخ عا�ت ذوات االإ
دمي   م�ت

خ
ي �ال عدم �تمك� املهام الرو�ت�ي�خ�ية و�خ

ل�يهم  الوصول اإ
خ

الرعا�ية م�

ا�ئ عىل أساس �خوع   الع�خف ال�ت
خ

ا�ية م� ل الو�ت  أ�ج
خ

م�
ي أن  ة COVID-19، �ي�خ�ج�خ ا�ئ ار �ج ي أ�ش�خاء ا�خ�تسش �خس �خ الج
دام  درة عىل اس�ت�خ ة �جال�ت عا�ت اص ذوو االإ �خ �ي�تم�تع االئسش
ة،  عا�ت صصة لذوي االإ �خة امل�خ �ية السا�خ الخطوط اهلا�ت�خ
دمي رعا�ية مو�شوق �جهم، وأن  والوصول اإىل أرسة وم�ت
 

خ
�جو�خهم و�يع�ت�خون �جهم م� ا�ت اص �ي �خ �يكون لد�يهم أسش
 سالم�تهم

خ
كد م� ل ال�ت�ئ أ�ج

ة  ا�ئ �ي عل�يها �ج خ ي �ت ة ال�ت �ت ل هذه ال�خ ي �خ �خ
ة  عا�ت اص ذوو االإ �خ ه االئسش COVID-19، �يوا�ج
 الصول 

خ
ي �تم�خعهم م� �جات ال�ت خ والع�ت ال�تم�ي�ي

عىل املعلومات وال�تعل�ي والخدمات


