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تقوم مقاطعة أالميدا بتنفيذ برنامج المرونة االقتصادية لمواجهة أزمة الصحة العامة
الناتجة عن كوفيد)COVID-19( 19-
تهدف مسؤولية مقاطعة أالميدا تجاه صحة المجتمع ( )ARCHإلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس من خالل
تيسير العزل الذاتي
أوكالند ،كاليفورنيا – في  24أغسطس  ،2020أطلقت وكالة الخدمات االجتماعية في مقاطعة أالميدا (،)ACSSA
بالشراكة مع خدمات الرعاية الصحية في المقاطعة ( ،)HCSAووكاالت ُمدقق الحسابات-المراقب المالي ،برنامج المرونة
االقتصادية لمواجهة أزمة الصحة العامة الناتجة عن كوفيد .)COVID-19( 19-تهدف مسؤولية مقاطعة أالميدا تجاه صحة
المجتمع أو  ،ARCHوالتي كان يُشار إليها سابقًا باسم البرنامج التجريبي إلعانة الراتب ( ،)Pilot Stipendإلى الحد من
انتشار فيروس كوفيد 19-في مقاطعة أالميدا من خالل تقديم المساعدة المالية لسكان المقاطعة الذين يقومون بالعزل الذاتي
والذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لفيروس كوفيد .19-في  4أغسطس  ،2020وافق مجلس المشرفين في مقاطعة أالميدا
باإلجماع على تمويل وتطوير البرنامج التجريبي.
قالت ويلما تشان ،المشرفة بمقاطعة أالميدا" ،أخبرتنا المجتمعات في المقاطعة أنه كان عليهم اتخاذ القرار الصعب بين العزل
وخسارة قيمة أسبوعين من األجر الذين هم في أشد الحاجة إليه إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية لفيروس كوفيد" .19-ال
ينبغي ألحد أن يتخذ هذا الخيار أبدًا"" .سوف يسمح هذا البرنامج لألفراد المصابين بفيروس كوفيد 19-في األحياء األكثر
تضررا بالحفاظ على االستقرار المالي مع الحفاظ على مجتمعاتهم في مأمن من المزيد من انتشار الفيروس".
ً
قامت وكالة الخدمات االجتماعية في مقاطعة أالميدا ،باالشتراك مع خدمات الرعاية الصحية ،ووكاالت مدقق الحسابات-
المراقب المالي وشركاء عيادة صحة المجتمع المخصصين ،بتنفيذ برنامج  ARCHللبدء على الفور في تقديم الخدمات إلى
سكان المقاطعة المؤهلين .سوف تقوم  ARCHبتوزيع ما يقرب من  10مليون دوالر في شكل مساعدات اقتصادية إلى
حوالي  7500فرد من سكان المقاطعة الذين قد يستمرون في العمل ،بسبب عدم االستقرار االقتصادي ،بعد أن تكون نتيجة
اختبارهم إيجابية لفيروس كوفيد.19-
قالت سوزان مورانيشي ،المسؤولة بمقاطعة أالميدا" :يهدف البرنامج التجريبي إلى تقديم األموال لدعم األفراد والعائالت الذين
يحتاجون إلى العزل اآلن من أجل الصحة والسالمة ألنفسهم وللمجتمع"" .تتفهم المقاطعة أن اإليواء في المكان (البقاء في
ً
امتيازا لمن يستطيع تحمل ذلك ماليا ً فقط".
المنزل) أثناء تشخيص اإلصابة بكوفيد 19-ال ينبغي أن يكون
يستهدف برنامج  ARCHسكان المقاطعة المصابين بفيروس كوفيد 19-الذين يعيشون في أحياء محددة عالية الخطورة
وتشمل :جنوب هيوارد ( ،)South Haywardوأشالند/تشيريالند ( ،)Ashland/Cherrylandوشرق أوكالند ( East
 ،)Oaklandوغرب أوكالند( ،)West Oaklandوفروتفيل/سان أنطونيو (.)Fruitvale/San Antonio
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أوضحت لوري كوكس ،مديرة وكالة الخدمات االجتماعية في مقاطعة أالميدا" :نحن كمقاطعة ،نعتقد بقوة أنه ال ينبغي ألحد أن
يختار بين القيام بما هو صحيح لصحتهم ومجتمعهم وبين إطعام أنفسهم أو أسرهم"" .تتطلب هذه األوقات غير العادية تدابير
وجهد غير عاديين .لقد حقق كل من يعمل في برنامج  ARCHمستوى ال مثيل له من التفاني والطاقة حتى يؤتي هذا البرنامج
ثماره".
من ال ُمعتقد أنه قد يكون العديد من سكان المقاطعة المؤهلين من العمال األساسيين غير القادرين على العمل عن بُعد ،مما
يعرضهم لخطر أكبر لإلصابة بكوفيد .19-سوف يتم ربط السكان المعرضين للخطر الذين نتيجة اختبارهم إيجابية لفيروس
كوفيد 19-بالبرنامج من خالل شبكة مقدمي الخدمات الطبية المجتمعية التابعة لـ  HCSAلخدمات تحقيق الحالة/تتبع
االتصاالت في المجتمع.
قالت كولين تشاوال ،مدير وكالة خدمات الرعاية الصحية في مقاطعة أالميدا" :سوف يساعدنا هذا البرنامج في الحد من انتشار
كوفيد 19-من خالل تقديم المساعدة المالية للسكان الذين كانت نتيجة اختبارهم إيجابية وليس لديهم وسائل للعزل اآلمن".
"وهذا يشمل القوى العاملة األساسية غير القادرة على العمل عن بُعد والعاملين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة الذين ال
يستطيعون تحمل فقدان األجور".
سوف تقوم العيادات الصحية المشاركة ،جنبًا إلى جنب مع إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا ،بالتركيز على الرعاية
الصحية فقط :اختبارات كوفيد ،19-والنتائج ،واإلحاالت فقط .لن يكون لعيادات الصحة أي دور في عملية توزيع إعانة
الراتب.
قالت الدكتورة /نُهى أبو العطا ،المدير التنفيذي لمركز صحة المجتمع جذور (:)Roots Community Health Center
ً
مستحيال عندما يصابون بفيروس كوفيد :19-إما أن يفقدوا أسابيع من الدخل أو
خيارا
"يواجه العديد من العاملين األساسيين
ً
عدم االمتثال ألمر إلزامي حاسم وخطير للصحة العامة" .نحن في غاية االمتنان لقيادات مقاطعة أالميدا ألنهم يعملون بشكل
فعال على إزالة عقبة فُقدان الدخل ،وحماية هؤالء العمال ،وأسرهم ،والمجتمع ككل".
سوف يقوم برنامج  ARCHبتقديم راتب لمرة واحدة بقيمة  1250.00دوالر أمريكي على شكل بطاقة فيزا نقدية من خالل
الشراكة مع بنك ( First United Services Credit Unionاتحاد االئتمان األول للخدمات المتحدة) .وت ُحدد المقاطعة
بوضوح أنه لن يؤثر وضع الهجرة لمقدم الطلب على أهليته للبرنامج .تنص المكونات الرئيسية األخرى للبرنامج على أنه ال
يمكن أن يكون المتقدمين حاليًا من الحاصلين على مزايا تأمين البطالة ( )UIBأو اإلجازة المرضية مدفوعة األجر.
علق رالف سيلبر ،المدير التنفيذي التحاد الصحة في أالميدا" :تقوم مقاطعة أالميدا بالعمل الصحيح من خالل تقديم المساعدة
للسكان من ذوي الدخل المنخفض المصابين بفيروس كوفيد 19-حتى يتمكنوا من البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل
تضررا من
ومنع انتشار هذا المرض"" .سوف يساعد هذا البرنامج مراكز الصحة المجتمعية في دعم مجتمعاتنا األكثر
ً
الوباء".
سوف تتوفر قائمة جزئية باألسئلة التي يتكرر طرحها ( )FAQsعلى موقع المقاطعة على الويب www.acgov.org
وعلى موقع  ACSSAعلى الويب  . www.alamedasocialservices.orgونحن نشجع الجمهور على التحقق
باستمرار من تحديثات األسئلة التي يتكرر طرحها.
للحصول على أحدث البيانات الخاصة بكوفيد 19-في مقاطعة أالميدا ،تفضل بزيارة موقع إدارة الصحة العامة في مقاطعة
أالميدا على http://www.acphd.org/

