
استجابة مقاطعة مایو المجتمعیة
وس کورونا / کوفید-١٩ لجائحة ف��

 تنسق المجموعة ا�ستشاریة استجابة مقاطعة مایو المجتمعیة إزاء جائحة

وس کورونا / کوفید-١٩ ف��

� حا�ت الطوارئ، یجب علیك دائًما أن تتصل هاتفًیا برقم ٩٩٩ أو ١١٢
��

رقم المساعدة الھاتفیة للھیئة التنفیذیة للخدمات الصحیة: ١٨٥٠ ٢٤ ١٨٥٠

� بصحتك" تعریف الناس من مختلف المراحل العمریة کیفیة
تستھدف حملة "اعت��

 العنایة بصحتنا الجسدیة والنفسیة وس�متنا عن طریق إضافة عادات صحیة
 ومفیدة لروتیننا الیومي وا��سبوعي. حیث ستقدم مبادئ توجیھیة ومعلومات

� المحافظة ع� س�متنا خ�ل الشھور القادمة.
� ستساعد ��

ونصائح حول ا��مور ال��
وسیکون كل هذا متاًحا ع�

gov.ie/healthyireland 

Public Participation 
Network

Mayo

https://www.gov.ie/en/campaigns/healthy-ireland/
https://www.gov.ie/en/campaigns/healthy-ireland/


صابة بکورونا، سیتوجب علیك عزل نفسك والتحدث إذا ظھرت علیك أعراض ا��
هاتفًیا مع طبیبك العام أو طبیب ا���ة. � تذهب إ� عیادة الطبیب العام أو طبیب

ا���ة أو الصیدلیة أو المستشفی. سیقی�م الطبیب العام حالتك ع�� الھاتف. وإن
تبون أمر إجرائك ، س�� وس کورونا التشخی�� جراء اختبار ف��  اعتقدوا أنك تحتاج ��

ل�ختبار.

وس کورونا عن طریق ا�هتمام بنظافة ا��یدي بصورة صابة بف��  یمکن تجنب ا��
مستمرة والحفاظ ع� التباعد ا�جتماعي

وس شیوًعا هي صابة بالف�� أك�� أعراض ا��

السعال
ارتفاع درجة الحرارة

ضیق التنفس

• 

 ستجد المزید من المعلومات التفصیلیة حول إجراء ا�ختبار التشخی�� ع� الموقع
"HSE COVID testing" للھیئة التنفیذیة للخدمات الصحیة، ابحث بعبارة �

و�� لك�� ا��
 أو یمكنك ا�تصال هاتفًیا بخدمة HSELive مجانًا ع� الرقم ١٨٥٠ ٢٤ ١٨٥٠ للمعلومات

 رقم المساعدة الھاتفیة لمجتمع مقاطعة مایو: ٦٤٦٦٠ ٩٠ ٠٩٤

للرسائل النصیة: ١٤٥٧ ٣٦١ ٠٨٧

covidsupport@mayococo.ie : �
و�� لك�� ید ا�� لل��

� ا��سبوع من ٩ صباًحا إ� ٥ مساًء
خط المساعدة الھاتفیة یعمل ٧ أیام ��

ویخدم الحا�ت التالیة

� غ�� حا�ت الطوارئ
ا�ستفسارات وتلقي المشورة ��

حا�ت الطوارئ وا�ستفسارات غ�� الطبیة

لمن لیس لدیھم دعم وبحاجة لوصول المساعدات 
لھم من أغذیة أو أدویة أو وقود

لتوجیھك لوكا�ت الدعم الم�ئمة وخ�فه من خطوط 
مساعدة هاتفیة أو خدمات بحسب ا��حوال

• 

•
• 

• 

•

• 

mailto:covidsupport@mayococo.ie


 برجاء التأکد من ا�ستعانة بالمصادر الموثوقة. یمکن

الحصول ع� أحدث المعلومات حول کوفید - ١٩ ع��
HSE.ie أو عن طریق ا�تصال هاتفًیا بخط المساعدة
الھاتفیة للھیئة التنفیذیة للخدمات الصحیة ع� رقم

 ١٨٥٠ ٢٤ ١٨٥٠

طة المنطقة الغربیة راجع آخر التحدیثات ع�� صفحة ��

Garda Síochána Western Region ع� موقع 

فیسبوك. ویرجی العلم أن هذه الصفحة غ�� مراقبة ٢٤ 

ب�غ عن الجرائم. ساعة یومًیا و� یجب استخدامھا ل��

شارة ا��یرلندیة من الصم  یستطیع مستخدمو لغة ا��
جمة الفوریة ا��یرلندیة عن بعد ا�ستعانة بخدمة ال��

www.slis.ie وللمزید من المعلومات، یرجی زیارة

remote@slis.ie �
و�� لك�� ید ا�� أو من خ�ل ال��

شارة ا��یرلندیة من الصم  یستطیع مستخدمو لغة ا��
جمة الفوریة ا��یرلندیة عن بعد ا�ستعانة بخدمة ال��

اهمت بصحتك النفس�یة يف هذه الفرتة
ابق ع� اط�ع لکن ضع حدوًدا م�ئمة عند 

متابعة ا��خبار ووسائل التواصل ا�جتماعي، 
www.yourmentalhealth.ie قم بزیارة

لمزید من المعلومات أو اتصل برقم 
٨٨٨ ١١١ ١٨٠٠

https://www.hse.ie/eng/
https://slis.ie/
mailto:remote@slis.ie
https://www2.hse.ie/mental-health/


یدي  الرمز ال��
(EIRCODE)

طة أقرب مرکز ��

طة  قسم ��
المنطقة

 مستشفی مایو
العام

۰۹٤ ۹۰۲ ۱۷۳۳

طبیب العائلة

 المستشفی / دار
� رعایة المسن��

یدیة الخدمات ال��
An Post

 مجلس مقاطعة
مایو

 المساعدة الھاتفیة
 للھیئة التنفیذیة

للخدمات الصحیة

۱۸٥۰ ۲٤ ۱۸٥۰
صابة بکوفید-١٩، اتصل بالمساعدة � من أعراض ا��

إن كنت تعا��
الھاتفیة لتلقي المشورة الطبیة

� متناول یدیك عند الحاجة
یرجی تسجیل ا��رقام الھامة التالیة لتکون ��

رمزك البریدي (EIRCODE) ھام ألنھ یساعد على تحدید موقعك
یرجى كتابة رمزك البریدي وخالفھ من أرقام ھامة ومفیدة 

۰۹٤ ۹۰٤ ٦۰۰۰   www.mayo.ie

https://www.mayo.ie/
https://www.mayo.ie/


�
الدفاع المد��

بمقاطعة مایو

٦٨٠٤ ٣١٨ ٠٨٧ أو ٤٤٠٠ ٩٠٢ ٠٩٤
� منظمة قائمة ع�

civildefence@mayococo.ie الدفاع المد��
 التطوع تدعم الخطوط ا��مامیة لخدمات الطوارئ کما أنھا تعاون

مجتمعاتنا المحلیة

 شبکة المشارکة
العامة بمقاطعة مایو

٠٩٤ ٩٠٦ ٤٣٥٨ www.mayoppn.ie

شبکة مرکزیة موثوقة وممتازة من أفراد المجتمع المح�� 
ات المختلفة ع� اتصال مبا��  � من ذوي الخ�� والمتطوع��

بالسلطات المحلیة

 تحالف ا��لعاب
 الریاضیة بمقاطعة

مایو

٤٠٠٠ ٩٠٦ ٠٩٤
https://www.mayo.ie/sports-partnership

 یشجع تحالف ا��لعاب الریاضیة بمقاطعة مایو جمیع أفراد المجتمع
امج وعات وال�� فیھیة ع�� إط�ق الم�� ع� ممارسة الریاضات ال��

� كافة أنحاء المقاطعة �� یصبح الناس أك�� نشاًطا
 المختلفة ��

 خدمة معلومات
� بمقاطعة  المواطن��

مایو

www.citizensinformation.ie    ٠٤٠ ١٠٧٦ ٠٧٦
� بمقاطعة مایو المعلومات  تقدم خدمة معلومات المواطن��

 والمشورة الموثوقة والمحایدة حول مدفوعات الرعایة ا�جتماعیة
سكان والرعایة الصحیة  واستحقاقاتھا وحقوق التوظیف والعمالة وا��

� وخ�فه وحقوق المستھلک��

�  مرکز المتطوع��
بمقاطعة مایو

www.volunteermayo.ie    ٤٤٤ ٧١ ٠٩٦
مرکز متكامل لخدمات التطوع للمنظمات وا��فراد

مایو لوكال لینك
www.locallinkmayo.ie    ٠٥١٥٠ ٩٠ ٠٩٤

� بجودة
 تقدم خدمات النقل العام المجتمعیة ع� المستوى الوط��

� حاجات المجتمعات � المناطقة الریفیة بأیرلندا ع� نحو یل��
عالیة ��

المحلیة

 للمشورة حول مرض
 انسداد الشعب
الھوائیة المزمن

 ١٤٦ ٨٣٢ ١٨٠٠   خدمة رد المكالمات الھاتفیة للمشورة
حول مرض انسداد الشعب الھوائیة المزمن

- � یجب استخدامه کخدمة طوارئ

 الھیئة التنفیذیة
 للخدمات الصحیة /

الصحة النفسیة

خط المعلومات    ٨٨٨ ١١١ ١٨٠٠
 للمشورة حول الدعم المتاح لك بخصوص الصحة النفسیة وکیفیة

الوصول للخدمات

https://volunteermayo.ie/
https://locallinkmayo.ie/
https://www.mayo.ie/civil-defence/contact
https://mayoppn.ie/
https://www.mayo.ie/sports-partnership
https://www.citizensinformation.ie/en/
https://volunteermayo.ie/
https://locallinkmayo.ie/


 خدمات دعم المرأة
بمقاطعة مایو

www.mwss.ie    ٧٥١٩ ٩٠٢ ٠٩٤
 تقدم مجموعة من وسائل الدعم للنساء وا��طفال الذین یعانون

��
� من العنف الم��

 المشورة النقدیة
انیة � وخدمات إعداد الم��

 ٢٠٠٠ ٠٧ ٠٧٦١    لخدمات المشورة حول إدارة ا��موال والمسائل
 المتعلقة بالدیون، یعمل طوال أیام ا��سبوع من ٩ صباًحا ح��

٨ مساًء

فاعلو الخ��
� التأقلم مع ا��وضاع، فإن

١٢٣ ١١٦     لو كنت قلًقا وتجد صعوبة ��
� ویعمل لیً� ونھاًرا لدعمك

خط المساعدة الھاتفیة هذا مجا��

وحیًدا
٠٢٤ ٢٢٢ ٠٨١٨    یعمل من ٨ صباًحا ح�� ٨ مساًء لخدمة کبار

 السن ممن تساورهم شواغل ویواجھون صعوبات تتصل
بجائحة کوفید-١٩

بیتا هاوس
 ٢٤٧ ٢٤٧ ١٨٠٠    خط مساعدة یعمل ٢٤ ساعة ع� مدار ا��سبوع

� جراء � لخطر ا�نتحار وإیذاء النفس والمكلوم��  لخدمة المعرض��
فقد أحبائھم بسبب ا�نتحار

مایند سبیس
 ٦٧٠٠١ ٩٠ ٠٩٤    خدمة دعم مجانیة و�یة لتعزیز صحة الشباب

النفسیة وس�متھم

سینیور �ین
 ٥٩١ ٨٠٤ ١٨٠٠    یعمل یومًیا من ١٠ صباًحا ح�� ١٠ مساًء ویدعم ا��ن

کبار السن ممن تساورهم مخاوف متعلقة بجائحة کوفید-١٩

إعانة المرأة

�
ین ساعة للنساء ال��� ٩٠٠ ٣٤١ ١٨٠٠ دعم ع� مدار ا��ربع وع��
� حالة القلق ع� أمنك وس�متك

�� . � كاء مسیئ��  یعشن مع ��
بصورة ملحة، یرجی ا�تصال برقم ٩٩٩

 مرکز أزمات
ا�غتصاب

ین ساعة للنساء  ٨٨٨ ٧٧٨ ١٨٠٠    خدمة ع� مدار ا��ربع وع��
 والرجال الذین قد تعرضوا ل�غتصاب أو ا�عتداءات الجنسیة أو

�
 التحرش الجن�� أو تم ا�عتداء علیھم أو استغ�لھم جنسًیا ��

.أي وقت من حیاتھم

آسك وان فامی��

 ٩٢١٢ ٦٦٢ ٠١     خط مساعدة ل��شخاض الذین یعتنون با��طفال
کة والذین یمرون بمرحلة  بمفردهم أو یرعون ا��بناء بصورة مش��

انفصال

http://www.mwss.ie/
http://www.mwss.ie/


توس�
�  ٩١٣٧ ٩٠٤ ٠٩٤     توس� عبارة عن وكالة مسؤولة عن تحس��

أوضاع ا��طفال ومستقبلھم

ثریشولد

 ٤٥٤ ٤٥٤ ١٨٠٠ إن كنت مستأجًرا وتشعر بالقلق حول المحافظة ع�
 وضعك کمستأجر أثناء جائحة کوفید-١٩، فإن خط المساعدة هذا
� إ� الجمعة من ٩ صباًحا إ� ٩ مساًء ثن�� یعمل لمساعدتك من ا��

 مرکز المشورة القانونیة
المجانیة

 ٢٥٠ ٣٥٠ ١٨٩٠ أو ٥٦٩٠ ٨٧٤ ٠١ إن كان لدیك استفسار حول إحدى
 المسائل القانونیة، فإن خط المساعدة الھاتفیة لمرکز المشورة
� إ� الجمعة من ٩.٣٠ صباًحا ح�� ثن��  القانونیة المجانیة یعمل من ا��

١ ظھًرا ومن ٢ ظھًرا ح�� ٥ مساًء

 مرکز تطوع كاسلبار
للخدمات ا�جتماعیة

١٣٧٨ ٩٠٢ ٠٩٤
توصیل الطعام            الصداقة

• 

� ویل ویست ��

info@westbewell.ie أو ٨٨٣٧ ٧٨٤ ٠٨٧
اکة مع الھیئة التنفیذیة � تعمل بال��

 شبکة من المجموعات المحلیة ال��
 للخدمات الصحیة ع� تعزیز الصحة النفسیة وتقدیم المشورة حول
 الس�مة وتربیة ا��طفال وا��مور المتعلقة بالشباب وا�كتئاب والحداد

 والتعرض للخسائر وا��مور القانونیة، کما تقدم خدمات الصداقة
https://www.westbewell.ie/services-directory/

befriending-mayo/

المشورة بخصوص الربو
 ٤٦٤ ٤٤٥ ١٨٠٠    خدمة مجانیة لرد المكالمات الھاتفیة متاحة ل��شخاص
� بالربو ول��باء وا��مھات ومقدمي الرعایة ممن یقومون برعایة  المصاب��

� بالربو صغار السن المصاب��

 خط مساعدة
أوت ویست

 ٢٤٧٩ ٩٣٧ ٠٩٤    أوت ویست هي مجموعة دعم اجتماعي ومشورة
� ومزدوجي المیل الجن�� ومغایري � للمثلیات والمثلی��  من المتطوع��
� لیا�� أیام الخمیس

� کوناکت وتعمل خطوطھا ��
 الھویة الجنسانیة ��

من ٨ إ� ١٠ مساًء

 مرکز التفاعل
� بمقاطعة

الثقا��
مایو

 ٤٥١١ ٩٠٤ ٠٩٤    یقدم خدمات الدعم والمشورة للمھاجرین الذین
� مقاطعة مایو ویعملون فیھا

یعیشون ��

نذار لحمایة کبار السن خدمة ق�دات التنبیه وفق برنامج ا��
• • 

https://www.westbewell.ie/services-directory/befriending-mayo/
mailto:info@westbewell.ie
https://www.westbewell.ie/services-directory/befriending-mayo/


 أداة الع�مات
رشادیة للصحة  ا��
النفسیة للشباب

� أیرلندا أداة
� للشباب ��

 ٤١٢٢ ٤٧٨ ٠١    یقدم المجلس الوط��
رشادیة للصحة النفسیة للشباب سعًیا لتوف��  الع�مات ا��

امج التدریبیة  المعلومات حول الخدمات وآلیات الدعم وال��
وخ�فه

٨٤٠٠ ٩٠٢ ٠٩٤
http://www.mayotravellerssupportgroup.com/

� مقاطعة مایو معنیة بمعالجة ا��حوال
ل ��  مجموعة لدعم الرح�

� المقاطعة وتعمل لتحقیق
ل �� � مجتمعات الرح�

الصحیة المتدنیة ��
نسانیة والثقافیة الحقوق ا��

٦٨٨٨ ٩٢٥ ٠٩٤    www.hopehouse.ie
دمان، فوکسفورد مرکز ع�ج ا��

 مدمنو الخمر

 المجھولون
٠٧٠٠ ٨٤٢ ٠١

ترافل وایز
١٧٣٣ ٦١٣ ٠١    خط المساعدة الھاتفیة لوزارة الخارجیة ا��یرلندیة 

لمساعدة من لدیھم شواغل تتصل بالسفر وتتعلق بجائحة 
کوفید-١٩

 هیلب لینك للصحة
النفسیة بمقاطعة مایو

رشاد والمعلومات والمواد  ٧٠٠٧ ٩٥٥ ٠٩٤    تقدم خدمات ا��
التثقیفیة وخدمات الصحة النفسیة بصورة سھلة ومتاحة

مرکز حقوق العمال
� قطاع

�� � ٨٨١ ٧٤٧ ١٨٩٠    خط المساعدة الھاتفیة لنقابة العامل��
، یعمل من ٨.٣٠ صباًحا  � � والفنی�� الخدمات والصناعة والمھنی��
� إ� الجمعة، للمسائل المتصلة بالعمل ثن�� ح�� ٥ مساًء من ا��

الھیئة التنفیذیة HELLO :ابدأ المحادثة بإرسال رسالة نصیة مجانًا بكلمة
للخدمات الصحیةإ� الرقم ٥٠٨٠٨ - "أرسل رسالة نصیة عن ا��مر"

ل  مجموعة دعم الرح�
� مقاطعة مایو

��

هوب هاوس

http://www.mayotravellerssupportgroup.com/



