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الخدمات الحيوية

سان فرانسيسكو، والية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

توفر المخيمات العشوائية المسموح بها لألشخاص الذين يعانون التشرد في سان 
فرانسيسكو عالمات التباعد الجسدي للمخيمات ووسائل الراحة. 

إعداد: جاستن سوليفان/ صور غيتي 

مساحة مخصصة في قاعدة الطريق للخدمات 
الحيوية )الغذاء والخدمات الطبية والصحية( 

وضع عالمات واضحة تحدد أماكن االنتظار

تثبيت فواصل خفيفة لالستخدام المؤقت 
وفواصل ثقيلة لالستخدام الدائم
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توفير مساحة لمراكز التوزيع الحيوية/المؤقتة للخدمات 
الغذائية والصحية والطبية أو الخدمات االجتماعية.

السياق 
بالقرب من الوجهات الرئيسية مثل األسواق والعيادات ومراكز   •

التجمعات ومواقف وسائل النقل.
بجوار المستشفيات أو المراكز الطبية التي تتطلب سعة إضافية.  •

الخطوات الرئيسية
تحديد ووضع أولويات المواقع ذات الصلة بناء على البيانات السكانية/  •

الصحية ومواقع المراكز الطبية.
العمل مع المراكز الطبية المحلية للتنبؤ باألماكن التي قد تحتاج إلى   •

قدرات أكثر من المتاحة.
إغالق الشوارع جزئيا أو بالكامل لنصب المخيمات أو مراكز التوزيع   •

أو المحطات المتنقلة.

الجدول الزمني: أيام إلى أسابيع.
المدة: ساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر.
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ساو كايتانو، البرازيل

قامت والية ساو كايتانو بإنشاء مراكز صحية بالقرب من محطات وسائل النقل. 

ليناسيا، جنوب أفريقيا

ُتزيد جنوب أفريقيا من أعداد مراكز إجراء االختبارات باستخدام مخيمات البناء 
السريع ونشر أماكن االنتظار في ليناسيا، جنوب جوهانسبرغ.

PMSCS /إعداد: آب فوتو/ ثيما حديبيإعداد: إريك روميرو

تحديد الخدمات ذات األولوية القصوى لكل حي/مركز طبي.  •
توضيح المناطق والمواقع ذات الصلة التي يمكن تحويلها )لساعات أو أيام أو شهور( لمواقع تقدم الخدمات المطلوبة.  •

وضع المخيمات والمراكز والمحطات وكذلك العيادات المتنقلة في االعتبار.   •
عرض بيانات واضحة بشأن الخدمات المقدمة ومواقعها وساعات العمل وأهلية الحصول عليها في كل موقع.  •

مراعاة توزيع الطعام مباشرة على اآلباء الوحيدين وكبار السن والحوامل والمعاقين واألشخاص الذين يعانون ضعف   •
المناعة سعًيا لتقليل الطلب أو االنتقال في الموقع. 

تخطيط مسارات االنتقال اآلمن بين العزل والمراكز الطبية ومراكز إجراء االختبارات والوحدات الطبية.  •
ضع في اعتبارك الوصول إلى محطات الطاقة أو توفير مساحة للمولدات التي قد تكون مطلوبة للمعدات الطبية وتبريد   •

المواد الغذائية واإلضاءة وغيرها من األجهزة اإللكترونية.

المشاركة مع المستشفيات لتمديد إمكانات إجراء االختبارات أو العالج للشوارع المتاخمة.  •
الشراكة مع مراكز المجتمع المحلي والمقيمين المحليين والشركات إلنشاء محطات مؤقتة إذا لزم األمر.  •

الشراكة مع منظمات المساعدة المتبادلة والجهات المعنية والمدافعين لوضع النشرات أو االتصال اآلمن مع السكان المحليين.   •

النظر في اإلغالق الكامل أو الجزئي للشوارع أو توسعة األرصفة أو حارات وقوف السيارات لتحديد موقع الخدمة المقدمة.   •
توفير التباعد الجسدي والنظر في استخدام إستراتيجيات تهدئة حركة المرور عندما تكون المخيمات أو المحطات مجاورة 

لحركة مرور المركبات.
توفير المساحات والعالمات الكافية الستقبال الناس وانتظارهم لتلقي الخدمة لمراعاة متطلبات التباعد الجسدي.   •

استخدام الالفتات المؤقتة باللغات المتعددة إن لزم األمر إلبراز مكان المحطة والخدمات المقدمة.  •

المعايير الرئيسية: االزدحام في أماكن االنتظار والطلب على الخدمات وسعتها.  •
مقابلة الجهات المعنية وتحديد الخدمات األكثر طلًبا لتحديد التعديالت التي تطرأ عليها.  •

التخطيط

المشاركة

التصميم + التنفيذ 

المراقبة 




