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األرقام الرئيسية في إقليم شرق
املتوسط

حتى الساعة ً 18:00
مساء26 ،
آذار /مارس .بالتوقيت املحلي
ملدينة القاهرة

ً
ً
 21بلدا من أصل  22بلدا
عدد البلدان التي أبلغت عن حاالت
إصابة
35,082
إجمالي عدد الحاالت املؤكدة
ً ُ َّ
مختبريا املبلغ عنها ( 14,323حالة

بعثة املنظمة التقنية املعنية بمرض كوفيد 19-اختتمت عملها في مصر في  25آذار /إصابة جديدة منذ صدور آخر
مارس ،وكشفت النتائج الرئيسية عن األعمال الجارية على قدم وساق ملكافحة تقرير الحالة بتاريخ  19آذار/
ُّ ُ
الفاشية ،ال ّ
خالطين والفحص مارس)
سيما في مجاالت الكشف عن املرض
وتتبع امل ِ
املختبري وإحالة املرض ى

2,329
ُ َّ
مجموع الوفيات املبلغ عنها (1017

العناوين الرئيسية

وفاة جديدة منذ صدور آخر تقرير
ً
• أبلغ  21بلدا عن إجمالي  35,082حالة ،منها  2,329وفاة مرتبطة باملرض ،وذلك
الحالة بتاريخ  19آذار /مارس)
ً
حتى  26آذار /مارس ،الساعة  18:00مساء بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة.
وأكدت ليبيا والجمهورية العربية السورية أولى حاالت اإلصابة بمرض كوفيد-
2,831
 19هذا األسبوع.
ُ َّ
عدد الحاالت املبلغ عنها في آخر 24
• تواجه قدرة املنظمة على توفير الدعم التقني وإرسال اإلمدادات الطبية ساعة (ً 6
مساء 25 ،آذار /مارس –
للبلدان صعوبة شديدة في ضوء تعليق رحالت الطيران.
ً
• منذ بداية الجائحة ،قام املركز اإلقليمي لإلمدادات اللوجستية في دبي بشحن
ً
ً
ّ
للتحري إلى  17بلدا.
عتائد من معدات الوقاية الشخصية إلى  59بلدا ،وعتائد
ِ
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 6مساء 26 ،آذار /مارس)

مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد)19-
تقرير الحالة األسبوعي 04
 26آذار/مارس 2020

ً
مذكرة إرشادية مبدئية عن استجابة النظم الصحية 11,117
• وضع املكتب اإلقليمي
ً
ملرض كوفيد 19-في سياق النازحين داخليا والالجئين واملهاجرين والعائدين في إجمالي عدد املتعافين
إقليم شرق املتوسط ،لدعم وزارات الصحة واملنظمة والشركاء على التعامل
%8.4
مع جائحة كوفيد.19-
نسبة العبء اإلقليمي من عبء
• اختتمت البعثة التقنية اإلقليمية للمنظمة عملها في مصر في  25آذار /مارس.
الحاالت العاملي
َّ
وتمثلت أهداف البعثة في فهم الوضع الراهن ،واستعراض أنشطة االستجابة
الحالية ،وتوفير الدعم التقني امليداني حسب االقتضاء ،وتحديد مواطن القوة مرتفع
والفجوات لتوجيه أولويات االستجابة.
مستوى تقييم املخاطر في اإلقليم
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ُ َّ
ُّ
الخريطة  .1توزع حاالت اإلصابة املؤكدة بمرض كوفيد 19-املبلغ عنها فيإقليم شرق املتوسط 26 ،آذار /مارس

ً
مساء بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة)
7( 2020
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ُّ
الترصد
ً
ُ َّ
الجدول  .1حاالت اإلصابة املؤكدة مختبريا بمرض كوفيد 19-وحاالت الوفاة املرتبطة باملرض املبلغ عنها في بلدان
إقليم شرق املتوسط
ً
مساء بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة)
حتى  26آذار /مارس 18:00( 2020
ُ َّ
ُ َّ
عدد الحاالت املبلغ عدد الوفيات املبلغ
عنها في آخر 24ساعة عنها في آخر 24ساعة
 26-25آذار /مارس
 26-25آذار /مارس
18:00 - 18:00
18:00 - 18:00

املجموع
التراكمي
لعدد
الحاالت

املجموع
التراكمي
لعدد
الوفيات

عدد
املتعافين

أفغانستان

6

1

80

2

3

البحرين

38

1

457

4

204

جيبوتي

0

0

12

0

0

مصر

14

0

456

21

95

إيران

2389

157

29406

2234

10457

العراق

36

7

382

36

105

األردن

19

0

172

0

1

الكويت

13

0

208

0

49

لبنان

35

2

368

6

8

ليبيا

0

0

1

0

0

املغرب

55

1

225

6

7

األرض الفلسطينية
املحتلة
ُعمان

22

1

84

1

17

10

0

109

0

23

باكستان

66

1

1057

8

21

البلد
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قطر

11

0

537

0

41

اململكة العربية
السعودية

112

1

1012

3

33

الصومال

1

0

2

0

0

السودان

0

0

3

1

0

الجمهورية العربية
السورية

4

0

5

0

0

تونس

0

0

173

5

1

اإلمارات العربية
املتحدة

0

0

333

2

52

اليمن

0

0

0

0

0

املجموع

2831

172

35082

2329

11117
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األهداف االستراتيجية للمنظمة
ُ
ّ
ّ
خالطين َّ
املقربين والعاملين
• وضع حد النتقال العدوى بين البشر ،بما يشمل الحد من حاالت العدوى الثانوية بين امل ِ
ُ
ّ
والحد من االنتشار الدولي للعدوى.
الصحيين ،ومنع أحداث تفا ِقم انتقال املرض،
ُ
• التحديد املبكر للمرض ى وعزلهم ورعايتهم ،بما يشمل تزويد املصابين بالرعاية املثلى.
• التعامل مع األمور الحرجة املجهولة املتعلقة بمدى الوخامة السريرية للمرض ،ودرجة انتقال املرض والعدوى،
وخيارات العالج.
• نشر املعلومات البالغة األهمية عن املخاطر واألحداث في جميع املجتمعات املحلية ،وتصحيح املعلومات املغلوطة.
ّ
الحد من التأثير االجتماعي واالقتصادي من خالل إقامة شراكات متعددة القطاعات.
•
التأهب واالستعداد واالستجابة
التخطيط والتنسيق والرصد
• جار استعراض الخطة االستراتيجية اإلقليمية املعنية بمرض كوفيد ،19-وسيتم إدراج مدخالت من الشركاء
اإلقليميين.
• ّ
تنسق املنظمة جهود االستجابة ملرض كوفيد 19-مع الشركاء اإلقليميين من األمم املتحدة واملنظمات غير الحكومية
ِ
واملراقبين والجهات املانحة ،وتم إنشاء منصة تنسيق إقليمية معنية بمرض كوفيد 19-لضمان االستجابة الشاملة
َّ
والفعالة.
• يقدم املكتب اإلقليمي ُمدخالت ملسودة استراتيجية االستجابة التقنية العاملية ملرض كوفيدَّ 19-
املقدمة في مجلس
الص ّ
حي.
األمن ِ
ً
ً
• وضع  13بلدا في اإلقليم خططا وطنية معنية بمرض كوفيد ،19-وتستعرض الفرق التقنية هذه الخطط وتقدم
تعقيبات لوزارات الصحة.
• اختتمت البعثة ُ
القطرية أعمالها في مصر في  25آذار /مارس .ويجري التخطيط إلرسال بعثات التدخل السريع إلى
سوريا والصومال.
الوبائيات ،واستقصاء الفاشية ،واملعلومات الصحية
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•

•
•

•

•

ً
أبلغ  21بلدا عن إجمالي  35,082حالة ،منها  2,329وفاة مرتبطة باملرض ،وذلك حتى  26آذار /مارس ،الساعة 18:00
ً
مساء بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة.
• أبلغت ليبيا وسوريا عن أولى حاالت اإلصابة خالل هذا األسبوع
• سجلت باكستان واألرض الفلسطينية املحتلة وأفغانستان وقطر زيادة مفاجئة في عدد حاالت
اإلصابة الجديدة خالل هذا األسبوع
يواجه معظم البلدان في اإلقليم االنتقال املحلي للفيروس أو حاالت إصابة جماعية.
ً
ُ ّ
مثل تحديا .ولم تقدم بلدان استمارات التبليغ عن الحاالت،
ال يزال اإلبالغ عن البيانات وتبادل املعلومات ي ِ
واالستمارات املقدمة مكتملة بصورة جزئية.
ً
يبذل املدير اإلقليمي وممثلو املنظمة جهودا إضافية إلشراك السلطات الصحية والدعوة إلى تبادل البيانات مع
املنظمة في الوقت املناسب.
ُّ
الترصد وإدارة البيانات التابعون للمنظمة في أفغانستان وباكستان والصومال
يشارك موظفو شلل األطفال وشبكات
وسوريا واليمن والسودان وجيبوتي وليبيا بشكل كبير في أنشطة االستجابة ملرض كوفيد ،19-ال ّ
سيما في مجاالت
الترصد ،والكشف عن الحاالت واالستقصاءات ،واالتصال ،وإدارة البيانات والتنسيق .ويتعاون قادة فرق شلل
ً ُ ُ
ً
األطفال التابعون للمنظمة تعاونا وثيقا مع نظم إدارة األحداث الطارئة الوطنية ،وفي بعض البلدان يعملون بصفتهم
مسؤولي تنسيق /مديري أحداث بهدف تنظيم االستجابة لجائحة كوفيد.19-

نقاط الدخول إلى البلدان واللوائح الصحية الدولية ()2005
ً
ً
ً
ُ
• تطبق جميع البلدان تقريبا إغالقا كامال لحدودها .ون ِّفذت هذه التدابير بغض النظر عن مستوى انتقال املرض داخل
البلد ،مما يشير إلى أن هذه القرارات ال تستند إلى تقييم سليم للمخاطر.
• تواجه قدرة املنظمة على توفير الدعم التقني للبلدان صعوبة شديدة في ضوء القيود املفروضة على السفر .وتوجد
طلبات عاجلة لتقديم الدعم االحتياطي في سوريا والصومال ،ولكن سيتأخر تقديم هذا الدعم بسبب إغالق مصر
لحدودها .ويبحث املكتب اإلقليمي خيار الدعم عن ُبعد ،ولكن تحتاج بعض البلدان إلى خبراء يعملون بدوام كامل
على أرضها لتوفير الدعم الالزم.
الوقاية من العدوى ومكافحتها
• يعمل املكتب اإلقليمي على إعداد تدريب على الوقاية من العدوى ومكافحتها لوزارات الصحة في باكستان
وأفغانستان.
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•

ً
أجرت املنظمة تدريبا للعاملين الصحيين في العراق عبر اإلنترنت على الوقاية من العدوى ومكافحتها.

العزل والتدبير العالجي للحاالت
• تم تطوير خوارزمية للتدبير العالجي السريري (أكثر سهولة في االستخدام ،وتشمل سيناريو عن عدم توافر الفحص
املختبري).
• تتواصل الدعوة إلى مشاركة البلدان في التجارب السريرية " "Solidarityالستقصاء الفعالية املحتملة لألدوية املضادة
للفيروسات والكلوروكوين وغيرها من األدوية لعالج مرض ى كوفيد.19-
ُ
• تجري الشبكة السريرية اتصاالت أسبوعية مع األطباء السريريين على مستوى العالم للتشاور بشأن التدبير العالجي
السريري ملرض ى كوفيد.19-
• تم تنسيق إدراج بلدان اإلقليم في منصة تسجيل التجارب السريرية العاملية.
وسائل التشخيص املختبري
• يدعم املكتب اإلقليمي بناء القدرات املختبرية الخاصة بمرض كوفيد 19-في الصومال وجيبوتي.
• يتم تنسيق تسجيل املختبرات املعنية بمرض كوفيد 19-في إقليم شرق املتوسط في برنامج املنظمة لتقييم الجودة
الخارجي ( )EQAPللكشف عن فيروس كورونا الجديد ( )SARS-CoV-2باستخدام اختبار التنسخ العكس ي لتفاعل
ً
ابتداء من  14نيسان /أبريل .2020
البوليميراز املتسلسل
• تجري مساعدة شبكة املختبرات املعنية بمرض كوفيد 19-باستكشاف األخطاء وإصالحها في اختبار تفاعل
البوليميراز املتسلسل.
• يتواصل تقديم عتائد الفحص املختبري للبلدان في اإلقليم.
إدارة املعارف /البحوث
ُ
ُّ ُ
خالطين) للعاملين في
• أقيمت أول ندوة عبر اإلنترنت على تطبيق ( Go.dataتطبيق املنظمة للكشف املبكر وتتبع امل ِ
املكتب اإلقليمي واملكاتب ُ
القطرية.
ً
• تم إعداد قائمة بالنماذج املتاحة حاليا املعنية بمرض كوفيد.19-
اإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية
ّ
• تم تحديث أداة ُّ
للتصدي للشائعات واملعلومات
تتبع الشائعات لضمان اتخاذ اإلجراء السليم في الوقت املناسب
ِ
املغلوطة.
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َّ
واملعرضة للخطر
العمل في األوضاع الهشة
• َّثمة قلق بالغ إزاء الوضع في أفغانستان وإيران بسبب عودة آالف من األشخاص إلى أوطانهم.
• املحادثات جارية مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين واملنظمة الدولية للهجرة إلنشاء وثيقة عن
ً
الفئات السكانية النازحة في السياق اإلقليمي ملرض كوفيد ،19-ال ّ
سيما عن النازحين داخليا.
ُّ ُ
ً
النظم الصحية ملرض كوفيد 19-في سياق النازحين
• وضع املكتب اإلقليمي مذكرة إرشادية مبدئية عن استجابة
ً
داخليا والالجئين واملهاجرين والعائدين في إقليم شرق املتوسط ،لدعم وزارات الصحة واملنظمة والشركاء على
ً
التعامل مع جائحة كوفيد .19-وتشدد الوثيقة على أهمية إتاحة الخدمات األساسية التي يحتاج إليها األفراد أيا
كانت ،وتوضح الجائحة الحالية أنه عند عدم توافر الخدمات لفئات من السكان ،ال يؤدي ذلك إلى ُّ
تعرض هذه
ُّ
الفئات فقط لخطر هائل ،بل الشعب بأكمله .ومن الضروري رأب الفجوات في التغطية بالخدمات للتغلب على
التحديات الحالية .كما تجب إزالة العوائق املالية والعوائق األخرى التي تحول دون إتاحة الخدمات.
الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي
ُ
• تبادل املكتب اإلقليمي املعلومات مع البلدان بشأن تحديث خطط االستجابة اإلنسانية والقطرية ،لتشمل أنشطة
الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي املعنية بمرض كوفيد .19-ويمكن االستعانة باإلرشادات في دمج جوانب
الصحة النفسية والدعم النفس ي االجتماعي في خطة االستجابة الشاملة ملرض كوفيد.19-
دعم العمليات واللوجستيات
َّ
• منذ بداية الجائحة ،قام املركز اإلقليمي لإلمدادات اللوجستية في دبي بشحن عتائد من ُمعدات الوقاية الشخصية
ً
ً
ّ
للتحري إلى  17بلدا.
وعتائد
،
بلدا
إلى 59
ِ
ً
• في  23آذار /مارس ،ساعدت اململكة العربية السعودية املنظمة بنقل املعدات الطبية واإلمدادات جويا من مركز
اإلمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إلى مدينة عدن ،اليمن .وسيتم توزيع الشحنة ،التي تشمل معدات
ّ
التحري املختبرية وأدوية عالج الرضوح وغيرها من اإلمدادات
الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين واختبارات
ِ
الطبية ،في مدينتي صنعاء وعدن ،لدعم االستعداد ملرض كوفيد 19-واالستجابة اإلنسانية للنزاع الدائر.
• تمت مشاركة قائمة باإلمدادات الطبية األساسية مع املكاتب ُ
القطرية للمنظمة لتحديد االحتياجات وترتيبها حسب
األولوية.
• تتسبب اإللغاءات اليومية لرحالت الطيران أو تغيير مسارها أو كالهما في عرقلة سلسلة اإلمدادات .ويجري البحث
عن بدائل لشراء اإلمدادات الالزمة للبلدان من خالل عمليات ثنائية .ويؤدي سوء استعمال بعض البلدان ملعدات
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َّ
ّ
املوردين لعتائد معالجة الرضوح والعتائد
الوقاية الشخصية إلى زيادة الطلب عليها ونقص مخزونها .كما تأثر إنتاج ِ
الصحية املشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ األخرى ،بسبب العمل عن ُبعد واألمراض في أوروبا.
عناوين رئيسية عن بعثة دعم مصر
•

•

•

•

•

•

َّ
اختتمت البعثة التقنية اإلقليمية للمنظمة عملها في مصر في  25آذار /مارس  .2020وتمثلت أهداف البعثة في فهم
الوضع الراهن ،واستعراض أنشطة االستجابة الحالية ،وتوفير الدعم التقني امليداني حسب االقتضاء ،وتحديد
مواطن القوة والفجوات لتوجيه أولويات االستجابة.
يجري العمل على قدم وساق ملكافحة مرض كوفيد 19-في مصر ،ال ّ
سيما في مجاالت الكشف عن املرض ُّ
وتتبع
ً
ُ
خالطين والفحص املختبري وإحالة املرض ى .ويوجد اآلن  19مختبرا لديها القدرة على اختبار الحاالت على مستوى
امل ِ
ً
قريبا ،كما سيتم إشراك مختبرات جامعية .وبفضل الدعم َّ
مصر .وستتم إضافة  4مختبرات أخرى
املقدم من املنظمة
وشركاء آخرين ،تستطيع مصر إجراء ما يصل إلى  200,000اختبار.
ُّ ُ
ولقد أثبت نظام ُّ
خالطين فعاليتها في التدبير العالجي لحاالت اإلصابة الجماعية
ترصد األمراض في مصر وجهود
تتبع امل ِ
ً
ً
ّ
التحري وقدرة االختبار السريع باستخدام
لتعزيز
فرصة
ا
قبل انتشارها .واآلن ،يوفر إغالق الحدود الذي تم مؤخر
ِ
نهج تقييم املخاطر.
ُّ ُ
َّ
خالطين باستخدام آليات التحقق املطلوبة ،ومواصلة االختبار املنهجي للمرض ى الذين يلتمسون
تضمن متابعة
تتبع امل ِ
ً
عالجا لجميع حاالت العدوى التنفسية الحادة ،عدم إغفال أي حاالت إصابة بمرض كوفيد.19-
ً
بناء على الهيكل الحالي لبرنامج الوقاية من العدوى ومكافحتها ،ستعمل املنظمة مع السلطات الصحية الوطنية على
تعزيز آليات العزل والحجر الصحي واإلحالة ،وتعزيز آليات الوقاية من العدوى ومكافحتها ،للوقاية من انتقال املرض
على جميع املستويات.
يتم بذل جهود حثيثة لضمان إطالع العامة على مستجدات الوضع الراهن ،بما يشمل العمل مع القطاعات األخرى
للوصول إلى الفئات السكانية َّ
املعرضة للخطر .وسيضمن التنسيق والشراكات مع املجتمع املدني واملنظمات غير
الحكومية ووسائل اإلعالم على نطاق أوسع قدرة العامة على اتخاذ قرارات مستنيرة ،دون االنسياق وراء الشكوك أو
الخوف من الوصم املرتبط باملرض.

ُ
القطري
العناوين الرئيسية على الصعيد
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•

•

•

•

جيبوتي :تترأس السلطات الصحية وضع خطة التأهب واالستجابة الوطنية ملرض كوفيد ،19-بدعم من فريق األمم
املتحدة بقيادة منظمة الصحة العاملية .وتتمثل أهداف الخطة في توفير التنسيق؛ وتعزيز الترصد والتأكيد املختبري
َّ
والتبليغ ،واتخاذ التدابير الوقائية واالحتياطية ،والكشف عن الحاالت املشتبه فيها واملحتملة واملؤكدة وعالجها على
ّ
والحد من انتقال مرض كوفيد 19-من خالل حاالت اإلصابة الفردية أو الجماعية على املستوى
النحو الصحيح،
ُ
ّ
القطري ،ال ّ
سيما بالحد من العدوى الثانوية ،ونشر املعلومات الالزمة عن مخاطر املرض في املجتمع املحلي،
ّ
والتصدي للمعلومات املغلوطة .وتتواصل الدعوة إلى ضمان توسيع نطاق الخطة لتشمل القطاعات األخرى بخالف
ً
قطاع الصحة والتي ستتأثر حتما.
األردن :تتواصل وزارة الصحة مباشرة مع مسؤولي التنسيق في مخيمي األزرق والزعتري لالجئين ،لإلبالغ عن أي حاالت
إصابة ُمشتب ه فيها ومتابعتها .وتم إطالع مقدمي الخدمات الصحية على مستجدات تعريف حالة اإلصابة بمرض
كوفيد 19-وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها .كما تم إطالع املقيمين في املخيمات على أعراض مرض كوفيد19-
وممارسات النظافة الشخصية والتباعد االجتماعي .وتم إلغاء تراخيص الخروج اليومي لجميع املقيمين في املخيمات
ُّ
التجول على البلد بالكامل .ويعمل موظفو اإلسعاف التابعون لوزارة الصحة إلى جانب الدفاع
بسبب فرض حظر
ُ
املدني على تقديم الخدمات اإلسعافية ودعم الطوارئ والدعم امل ِنقذ للحياة للفئات السكانية الحضرية ،بما يشمل
الالجئين .وتم تدريب األطباء على مرافقة الدفاع املدني لدعم الطوارئ .ويتعاون شركاء قطاع الصحة (املنظمات غير
الحكومية) مع شركات املستحضرات الصيدالنية ،بالتنسيق مع وزارة الصحة ،ويقدمون أدوية األمراض غير السارية
لألشخاص املسجلين في املراكز الصحية.
ً
اململكة العربية السعودية :نظرا لتجربة اململكة في التعامل مع فيروس كورونا آخر ،وعدم وجود نظام عالجي محدد،
تتبع اململكة اإلرشادات الحالية لعالج فيروس كورونا املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية .وخصصت وزارة
الصحة  25مستشفى ،بسعة  80,000سرير ،و 8,000سرير لوحدات الرعاية املركزة لعالج حاالت اإلصابة بمرض
ُ
كوفيد ،19-وتم تخصيص  2,200سرير لعزل الحاالت املشتبه فيها /الخاضعة للحجر الصحي.
ليبيا :بالتعاون مع املركز الوطني ملكافحة األمراض ووزارة الصحة ،حددت املنظمة وشركاء القطاع الصحي ستة
مجاالت ِتقنية ذات أولوية للدعم العاجل ،بهدف تمكين البلد من الكشف عن مرض كوفيد ،19-واالستجابة له
ُّ
الترصد الوطني لألمراض ،وتعزيز فرق االستجابة السريعة على الصعيد
بشكل أفضل .وتشمل هذه املجاالت :تعزيز
ُ
ّ
التحري واالختبار في نقاط الدخول ،وتحسين القدرة املختبرية ،وزيادة املعلومات الصحية
القطري ،ودعم
ِ
والتواصل ،ودعم إنشاء عنابر /أقسام للعزل في مستشفيات محددة ومناطق للحجر الصحي في نقاط الدخول.
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َّ
• األرض الفلسطينية املحتلة :لدعم االستجابة ملرض كوفيد 19-في الضفة الغربية وغزة ،ومنذ بدء االستجابة ،وفرت
ً
املنظمة عتائد اختبار كوفيد 19-إلجراء حوالي  5,760اختبارا ،باإلضافة إلى مسحات لجمع العينات واإلمدادات
املختبرية األخرى الالزمة الختبار مرض كوفيد ،19-ومعدات الوقاية الشخصية ُوم ّ
طهرات اليدين لحماية حوالي
ِ
ُ
 2,000عامل صحي ،وإمدادات البنية األساسية ملرافق العزل في أريحا ،ونشرت ما يزيد عن  100,000كتيب وملصق
ً
للعامة عن نصائح حول كيفية الوقاية من مرض كوفيد ،19-كما تشتري املنظمة  25نوعا من املواد الطبية وحيدة
االستعمال الستخدامها في املرافق الصحية املخصصة لعالج مرض ى كوفيد 19-في قطاع غزة.
• باكستان :عززت باكستان القدرات املختبرية ،وخصصت  10مختبرات .وأجرت جامعة العلوم الصحية في مدينة
ً
الهور ،والية بنجاب ،عددا من الجلسات التدريبية على إرشادات التدبير العالجي لحاالت اإلصابة بمرض كوفيد19-
عبر رابط للتعليم اإللكتروني خاص بجمعية أطباء األسرة .ونشر برنامج مكافحة ُّ
السل في بلوشستان رسائل لتوعية
العامة حول الوقاية من كوفيد 19-على مستوى اإلقليم.
• الجمهورية العربية السورية :في نهج يشمل سوريا برمتها ،نعمل من داخل البلد وعبر الحدود من مدينة غازي عنتاب
لرفع حالة ُّ
التأهب ملرض كوفيد . 19-ونضع على قائمة األولويات الوقاية والتأهب واإلبالغ عن املخاطر ،مع التركيز
على دعم املستجيبين الصحيين ،للكشف عن حاالت اإلصابة وتشخيصها ،والوقاية من انتشار العدوى ،باإلضافة
ُّ
الترصد في نقاط الدخول ،وتوفير معدات الوقاية ،وتدريب العاملين الصحيين .ويتم تسريع وتيرة الجهود على
إلى
املستوى ُ
القطري ،إلعداد املختبرات وعنابر العزل وإخطار العامة .ويجري اآلن إعداد املرافق الصحية ومجموعة
مختارة من وحدات الرعاية املركزة ،كما تم تحديد املجتمعات املحلية األكثر ُعرضة للخطر ،ويجري اآلن إخطارهم
بتدابير الوقاية والحماية.
• الصومال :تم تدريب  300عامل صحي في الخطوط األمامية على التحديد املبكر لحاالت اإلصابة بمرض كوفيد19-
ترصد على تحري اإلصابة بكوفيد 19-والبحث َّ
وتدابير العزل املناسبة .وتم تدريب  100موظف ُّ
الفعال عن الحاالت
ُّ ُ
التحري والبحث َّ
ّ
الفعال عن الحاالت في  16نقطة دخول مخصصة داخل املطارات
خالطين ،ويجري اآلن
وتتبع امل ِ
ِ
واملوانئ البحرية واملعابر البرية .وتم توزيع إمدادات لجمع العينات ،والوقاية من العدوى ومكافحتها على املدن
املختلفة ليستخدمها املهنيون الصحيون وموظفو املطارات.
توصيات ونصائح للبلدان
• ضمان االستخدام الرشيد لعتائد االختبار حسب تعريفات الحاالت
صفحة  12من14

مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد)19-
تقرير الحالة األسبوعي 04
 26آذار/مارس 2020

ُ
• تفعيل خطط الطوارئ لتعبئة املوارد البشرية واإلمدادات في مواجهة الزيادة املفاجئة في الحاالت.
• تعزيز تبادل املعلومات مع املنظمة ،بشأن حاالت اإلصابة املحددة ،عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية.
• اإلقرار باألهمية البالغة ملشاركة استمارات الحاالت التامة واملكتملة في الوقت املناسب ،عبر مراكز االتصال الوطنية
املعنية باللوائح الصحية الدولية ،لتحسين فهم مرض كوفيد 19-على مستوى العالم.
ُ
ُّ
الترصد في نقاط الدخول إلى البلدان واملرافق الصحية واملجتمعات املحلية ،لتحديد الحاالت املشتبه فيها في
• تعزيز
أسرع وقت ممكن.
ُ َّ
• إجراء تقييمات ملخاطر جميع التجمعات الجماهيرية املخطط إلقامتها في اإلقليم.
• إعداد خرائط سريعة لتوصيف القدرات الحالية للتأهب واالستجابة ،وتحديد الفجوات الرئيسية املطلوب وضعها
ضمن األولويات.
• إنشاء آليات تنسيق مناسبة ،بهدف تنسيق أنشطة التأهب واالستجابة مع املؤسسات الحكومية والشركاء،
وتخصيص األدوار واملسؤوليات للتعامل مع الفجوات الرئيسية املطلوب رأبها.
• االستثمار أكثر في مجال التأهب واالستجابة لهذه الفاشية ،ووضع مسألة تحسين ممارسات الوقاية من العدوى
ومكافحتها على قائمة األولويات ،وحماية العاملين الصحيين واألفراد َّ
املعرضين للخطر ،ونشر مخاطر انتقال املرض
بشكل أوضح.
• تعزيز معارف ومهارات العاملين الصحيين في الخطوط األمامية ،فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض كوفيد19-
والتدبير العالجي للمصابين بهذا املرض.
توصيات ونصائح للعامة
املوحدة ّ
• تشمل التوصيات َّ
للحد من ُّ
التعرض لألمراض وانتقالها ما يلي:
ِ
 oاملواظبة على غسل اليدين ،واتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة بما يشمل آداب العطس والسعال.
 oاتباع املمارسات الغذائية اآلمنة ،ومنها عدم تناول املنتجات الحيوانية غير املطهية.
ً
ُّ o
تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض اإلصابة بمرض تنفس ي ،مثل السعال والعطس ،مخالطة
َّ
مقربة قدر اإلمكان .يمكن االطالع على مزيد من املعلومات هنا
روابط مفيدة
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• اإلرشادات التقنية
• كيف تحمي نفسك واآلخرين
• تصحيح املفاهيم املغلوطة
• الصحة أثناء السفر
• مقاطع الفيديو
• أسئلة وأجوبة
ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int
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