
نصائح للمديرين للتعامل مع الرعاية الذاتية والرفاهية لفرقهم خالل جائحة فيروس كورونا 

 COVID-19المستجد 

 

في خلق مشاعر من الشك، والقلق، والضيق على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.    COVID-19تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد 

قد يتعرض موظفو لجنة اإلنقاذ الدولية، مثل جميع األشخاص، لتغيرات في مزاجهم أو سلوكهم نتيجة لعوامل التوتر النفسي الجديدة هذه.  

كننا جميعًا فيها التكيف مع القيود الجديدة التي فُرضت على حياتنا باعتبارنا مديرين، نتحمل مسؤولية الحفاظ على بيئة من الدعم يم

 الشخصية والمهنية. تم إعداد اإلرشادات القصيرة التالية لمساعدة المديرين في رعاية أنفسهم وخلق مكان عمل داعم لموظفيهم.    

   نصائح لرعاية نفسك كمدير:

يب بشكل أفضل الحتياجات وقيود الحياة أثناء الجائحة. يمكن أن يكون تحديد  فّكر في إنشاء نموذج جديد للرعاية الذاتية يستج •

 .   جلسة تخطيط للمرونة مخصصة مجانًا  موعد لـ

ألصدقاء الداعمين. حدد أوقاتًا ثابتة للتحدث خاللها مع المقربين منك إذا ابق على اتصال مع شبكتك الشخصية من األسرة وا •

 كان ذلك يفيد في الحفاظ على االنتظام.  

وفّر مساحة لرعاية احتياجاتك الجسدية األساسية. تشمل هذه االحتياجات النوم المريح، والغذاء الصحي، وممارسة التمارين  •

 الرياضية بانتظام.  

 خصية للحفاظ على إحساسك بالمعنى والهدف في حياتك.عّزز روحانيتك الش •

لموارد الصحة والرفاهية الرقمية الخاصة بلجنة اإلنقاذ  فّكر في استكشاف أساليب جديدة للتعامل مع التوتر النفسي. يمكن  •

 في هذا الصدد.  المساعدة  الدولية

ئيسية التي  وبعض أساليب التعامل مع التوتر النفسي الر  عالمات التوتر النفسي وأعراضه المرتبطة بالجائحةتعرف على  •

 يمكنك أنت واآلخرون استخدامها.  

مجانًا مع خبير خارجي إذا كنت ترغب في الحصول على إرشادات مفيدة حول أفضل   استشارة المديرفّكر في تحديد موعد لـ  •

 الموظفين الذين قد يكونوا يعانون.   السبل لدعم 

 صائح لدعم الموظفين/أعضاء الفريق:ن

 اعترف بمشاعر القلق والخوف. تعرف على هذه االستجابات والمشاعر وطمئن نفسك بكونها طبيعية ومفهومة.  •

 وصل رسالة مفادها أن صحة الموظفين وسالمتهم هي شاغل رئيسي بالنسبة للمنظمة وبالنسبة لك كمدير.   •

 اشكر الموظفين على جهودهم المبذولة على الرغم من وجود العديد من األولويات المتداخلة في حياتهم.    •

لوضع خطة متخصصة لرعايتهم الذاتية تتعامل مع   خدمة التخطيط للمرونة المخصصة اقترح أن يفكر الموظفون في استخدام  •

 عوامل التوتر النفسي ونقاط الضعف والقوة الخاصة لديهم.  

خيارات االستشارات المجانية المتاحة لهم من خالل برنامج توفير المساعدة والمرونة  ذّكر الموظفين الذين يشعرون بالضيق بـ   •

 وشجعهم على تجريب هذه الخدمة المجانية والسرية والمتوفرة عن بُعد.    (EARPللموظف )

قد اجتماعات فردية واجتماعات للفرق عبر الفيديو ألن هذا يمكن حقًا أن يعزز الشعور بالوجود، ويسمح لكم برؤية بعضكم  اع •

 البعض واالستجابة للغة الجسد.   

افسح المجال للتشاور مع الموظفين بشأن الجوانب اإلنسانية للجائحة. يمكنك القيام بذلك في كل من االجتماعات الفردية وفي   •

جتماعات فريقك للمساعدة في خلق بيئة من األمان والرعاية. تتضمن النقاط الرئيسية التي تتم مشاركتها واستكشافها وتعزيزها  ا

 ما يلي: 

o   هناك الكثير الذي ال يقع تحت سيطرتنا في الوقت الحاضر. يمكن أن يكون التركيز على األشياء التي يمكننا السيطرة

  عليها أمًرا مفيًدا.

o  فًا وكريًما مع الطريقة التي تقيّم بها نفسك واآلخرين. هناك عوامل جديدة مسببة للتوتر النفسي اآلن ما زلنا  كن لطي

 نتكيف معها وال بأس في انخفاض انتاجيتنا واستقرارنا عن المعتاد. سيستغرق األمر بعض الوقت. 

o اعدة في عملك أو المساعدة من دعم  هذا األمر صعب، وال بأس من طلب المساعدة. يمكن أن يعني هذا تلقي المس

المهنيين األخصائيين مثل المستشارين. من فضلك حاول أن تكون منفتًحا عند طلب المساعدة، ومن األفضل أن  

 يكون ذلك مبكًرا بما يكفي بحيث يمكن أن تكون المساعدة وقائية.  
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o ن المنزل في الغالب يطيل يوم العمل  هناك حاجة اآلن ألوقات الراحة أكثر من أي وقت مضى، خاصةً وأن العمل م

 ويزيد من صعوبة الشعور بالفصل بين العمل والحياة الشخصية. 

فّكر في إجراء تعديالت على أعباء العمل، أو اتخاذ ترتيبات مرنة للعمل، أو إدخال تعديالت على المواعيد النهائية قدر اإلمكان   •

 ظل الظروف الجديدة.  لضمان أن تكون وتيرة العمل اإلجمالية مستدامة في 

 فّكر في إنشاء نظام يضم األصدقاء يتم فيه إقران الموظفين للتشاور معًا ودعم بعضهم البعض.   •

الحفاظ  فّكر في إما أن تقود نفسك أو تطلب من متطوع من فريقك تقديم التدريب ذاتي اإلرشادات التابع لبرنامج واجب العناية “ •

،” والذي سيوفر إرشادات داعمة ويساعد أيًضا في فتح نقاشات هامة حول تأثيرات الجائحة على  على المرونة أثناء الجائحة

إذا أبدى   قائمة التدريب ذاتي اإلرشادات التابع لبرنامج واجب العنايةالرفاهية داخل الفريق. فّكر في تقديم عروض إضافية من 

 الموظفون اهتمامهم باألمر.

هذا يشمل   وتوصيل هذه المعلومات إلى فريقك.  إرشادات لجنة اإلنقاذ الدولية المتعلقة بالجائحة احرص على االطالع دائًما على  •

يجب أن تدرك أن هذه   تدابير سالمة الموظفين، وتكييف إجراءات العمل، والقيود المفروضة على السفر، واإلرشادات الجديدة.

تروني الُمرسل لجميع الموظفين بشأن فيروس كورونا المستجد  اإلرشادات يمكن أن تتغير، لذا احرص على قراءة البريد اإللك

COVID-19     .والرسائل اإلخبارية الخاصة بقسمك بعناية واطلب من موظفيك أن يفعلوا نفس الشيء 

 

مع   وقت عصيب يختبرنا جميعًا.  كقادة، لديكم دور فريد يمكن أن يشكل تجربة موظفيكم  COVID-19ن جائحة فيروس كورونا المستجد  إ

الجائحة لألفضل أو األسوأ. من خالل استخدام نماذج الرعاية الذاتية الجيدة وإنشاء ديناميكية مفتوحة وداعمة بين أعضاء فريقك، يمكنك 

المساعدة في ضمان بقاء موظفينا آمنين ومطلعين على آخر المستجدات. شكًرا لك على ما تقدمه من خدمات، ويُرجى التواصل مع  

DutyOfCare@rescue.org    .إذا كانت هناك طرق إضافية يمكن للجنة اإلنقاذ الدولية دعمك بها لتحقيق هذه األهداف 
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