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دهنده خدمات مراقبتی های ارائهمراقبت از سالمندان ساکن در آسايشگاه
 مدت در شرايط اضطراریطوالنی

Caring for Seniors in Long-Term Care in an Emergency  

سوزی، سيل، آمادگی برای و واکنش به خطرات، مانند آتش
لرزه، شرايط آب و هوايی سخت، مستلزم توجه به زمين

سالمندان ساکن در ويژه  نيازهای سالمندان، به
مدت دهنده خدمات مراقبتی طوالنیهای ارائهآسايشگاه

  است.

چگونه از اعضای خانواده ساکن در آسايشگاه 
  شود؟مدت مراقبت میدهنده خدمات مراقبتی طوالنیارائه

مقامات بهداشتی بريتيش کلمبيا ملزم هستند تا برای همه 
های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و آسايشگاه

های مدت، برنامهدهنده خدمات مراقبتی طوالنیارائه
در شرايط  آمادگی در شرايط اضطراری داشته باشند.

شده اضطراری، مقامات بهداشتی به مراقبت از افراد تخليه
ها و ساير مراکز خدمات بهداشتی و درمانی از بيمارستان

  ادامه خواهند داد.
 

مدت که اقبتی طوالنیدهنده خدمات مرهای ارائهآسايشگاه
مجاز  قانون مراقبت اجتماعی و زندگی حمايتیطبق 

هستند، الزم است که برنامه آمادگی در شرايط اضطراری 
الزم است اين برنامه شامل  مختص به خود را دارا باشند.

هايی برای آمادگی در برابر، پاسخگويی به و دستورالعمل
اين  ری باشد.بازيابی توان پس از هرگونه شرايط اضطرا

هايی برای برنامه، در صورت لزوم، شامل دستورالعمل
ها برای اطمينان آن هاست.تخليه افراد تحت مراقبت آن

حاصل کردن از ايمنی ساکنان، خواه در آسايشگاه مراقبتی 
اقامت داشته يا به مکان ديگری منتقل شده باشند، با مقامات 

اری خواهند بهداشتی و امدادگران اورژانس محلی همک
  کرد.

 
ريزی در شرايط برای اطالعات در مورد آمادگی و برنامه

اضطراری در آسايشگاهی که عضو خانواده شما در آن 
توانيد سواالت زير را مطرح کند، میمکان زندگی می

  کنيد:

 برنامه تخليه آسايشگاه چيست  

 جا خواهند کانی منتقل يا جابهساکنان آسايشگاه به چه م
  شد

 ی خانواده در شرايط اضطراری چيستضانقش اع  

در صورتی که تمايل به مراقبت از عضو خانواده خود در 
شرايط اضطراری را داشته باشم، الزم است چه مواردی 

  را در نظر بگيرم؟

ها در شرايط اضطراری، ممکن است برخی از خانواده
تمايل داشته باشند که خودشان از اعضای خانواده خود 

  مراقبت کنند.
 

در صورتی که تمايل داريد در شرايط اضطراری از عضو 
خانواده خود مراقبت کنيد، ببينيد که آيا خانه شما برای اين 

های الزم برای مراقبت کار مناسب است و آيا شما مهارت
های پزشکی و/يا حرکتی را از شخصی با چنين وضعيت

همچنين به چگونگی تامين نيازهای عضو  داريد يا خير.
که مشغول مراقبت از خود و  خانواده خود، هنگامی

  تان نيز هستيد، فکر کنيد.خانواده

ها فکر کنيد، عبارتند مواردی که الزم است در مورد آن
  از:

 داروسايل کمک حرکتی مانند واکر يا صندلی چرخ  

 نگهداری و دادن دارو  

 تختخواب  کمک به شخص در رفتن به يا بيرون آمدن از
  هاايين رفتن از پلهيا باال و پ

  کمک به شخص در رفتن به دستشويی يا حمام  

  تجهيزات ويژه، مانند باالبر، ميله دستگيره و صندلی
  توالت مرتفع

 نيازهای غذايی ويژه  

 ايمنی و امنيت منزل شما  

 کردن منزل خود با برنامه اضطراری خانگی و  آماده
  بسته ضروری شامل غذا، آب و برخی از لوازم اوليه

  برای اطالعات بيشتر

برخی از مقامات محلی بهداشتی اطالعاتی را در مورد 
  کنند:ی ارائه میرآمادگی در شرايط اضطرا

 



 

، يا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfiles سی، از وبسايتبیلينکرسانی هلثهای آگاهیبرای ديگر پرونده
ديدن کنيد يا با  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غير اضطراری، از وبسايت زندگی خود ديدن کنيد. برای دريافت اطالعات و راهنمايی

تماس بگيريد. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوايان، با ن يا کم(به رايگان) تماس بگيريد. برای کمک به ناشنوايا 8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130بيش از 

 

  (Fraser Health)فريزر هلث 
www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-
z/emergency-preparedness 

  (Interior Health)اينتريور هلث 
www.interiorhealth.ca/YourEnvironment/Emerg
ency/Pages/default.aspx 

  (Island Health)آيلند هلث 
www.islandhealth.ca/learn-about-
health/emergency-preparedness/emergency-
preparedness 

  (Northern Health)نورثرن هلث 
www.northernhealth.ca 

 Vancouver Coastal)ونکوور کوستال هلث 
Health)  

www.vch.ca/public-health/licensing/residential-
care/emergency-preparedness 
برای دريافت اطالعات بيشتر در مورد آمادگی در شرايط 

سايت مراجعه در وب  PreparedBCاضطراری، به 
  کنيد 

www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-
preparedness-response-recovery/preparedbc 


