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 بيان علني 

 

 -استجابة العالج الوظيفي لجائحة كوفيد
 

 بشكل عميق على حياة وصحة ورفاهية األفراد واألسر والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. -كوفيد ؤثر جائحةت
 

، في العائالت ومع المجتمعات كأفرادشخاص ية التي يقوم بها األإلى األنشطة اليوم وظائف، تشير الوظيفيفي العالج ال
األنشطة التي يحتاجها الناس ويريدونها ويتوقع منهم القيام  وظائفنى والهدف على الحياة. تشمل اللشغل الوقت وإضفاء المع

جون إليها للبقاء على قيد الحياة، التي يحتا وظائففي االنخراط في الع الناس هي تحقيق حق جميوظيفية . العدالة ال1بها 
 .2، والتي تساهم بشكل إيجابي في رفاهيتهم ورفاهية مجتمعاتهم وتعريفها على أنها ذات مغزى

 

-كوفيدجائحة ى وظائفهم والقيام بها نتيجة لندرك العواقب والتغييرات التي تحدث في كيفية وصول األشخاص إلنحن ، كمهنة

العزلة ، التنقل، التواصل، أنشطة الحياة اليومية، وتشمل هذه، على سبيل المثال ال الحصر؛ الوصول إلى الموارد. 19

ر مكافحة الحاجة الحيوية للوصول إلى تدابيوظيفيون لرفاهية. يدرك المعالجون الالصحة العقلية وا، النزوح، االجتماعية
لتحمل من أجل البقاء ع الحاجة إلى الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية والقدرة على اإلى جنب م ا  العدوى واستخدامها جنب

 .معافيينآمنين و
 

سهيل الوصول المستمر إلى وظائفهم، والتي تشمل، مع األشخاص على تطوير استراتيجيات لتوظيفيون سيعمل المعالجون ال
التكنولوجيا  ،3 الصحة العقلية والمجتمعي، واالجتماعي والبيئي، ،على سبيل المثال ال الحصر؛ التكيف الفردي، واألسري

 .5 ، والرعاية الصحية عن بُعد4المساعدة 
 

في اجتماعات منظمة  (WFOT) وظيفيينالللمعالجين  د العالمي، يشارك االتحاوظيفيظمة الدولية لمهنة العالج البصفته المن

 .استراتيجيتهاالصحة العالمية وجلساتها اإلعالمية وتطوير 
 

-https://wfot.org/aboutعلى اإلنترنت  WFOTمن موقع  وظيفيد من المعلومات حول العالج اليتوفر المزي
occupational-therapy. 
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