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في  كورونا  لفايروس  االستجابة  خطة 
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خطط استجابة الدول العربية لمواجهة فيروس كورونا 

النظرة العامة:
ظهر فيروس كورونا الجديد (كورونا ووهان / ذات الرئة الصينية) ألول مرة في ٣١ ديسمبر 
من عام ٢٠١٩، في مدينة ووهان الصينية حيث ارتبط ظهوره باألفراد العاملين في سوق 
هوانان للمأكوالت البحرية والذي تباع فيه أيضا المخلوقات الحية األخرى. وبالرغم من وجود 
أنواع سابقة لفيروس كورونا إال أن هذا الفيروس لم يتطابق مع أي فيروس آخر، مما أثار 
تم  أنه   ٢٠٢٠ عام  من  مارس   ١١ في  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  حيث  القلق  من  حالة 

تصنيفه كوباء عالمي.
تتخطى  وبدأت  الصين  في  باالنخفاض  الوفيات  ونسب  المصابين  أعداد  بدأت  حين  وفي 
مرحلة الخطر، انتشر الفيروس انتشاًرا واسًعا في مناطق أخرى من العالم وأدى إلى توقف 
ارتفاع  اإلحصائيات  وأظهرت  واقتصادية.  مادية  خسائر  شملت  الحياة  في  مجاالت  عدة 

معدالت اإلصابة بالفيروس في دول أكثر من غيرها، مثل إيطاليا وإيران.
بالفيروس،  إصاباٍت  وجود  إعالن  دول  عدة  بدأت  فقد  العربية،  الدول  مستوى  على  أما   
إلى أخرى. وبناًء  التعافي من منطقة  المسجلة والوفيات وحاالت  وتتفاوت أعداد اإلصابات 
على ذلك، استنفرت حكومات الدول العربية والجهات المعنية جهودها وبدأت بتطبيق عدد 

من القرارات الحاسمة في مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.
يرصد هذا التقرير خطط االستجابة وجهود جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر الوطنية 

في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا.

الدول العربية المتأثرة:
حاالت الوفياتحاالت التعافي حاالت اإلصابة المؤكدةالدولة
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خطط استجابة الدول العربية: 

حاالت الوفياتحاالت التعافي حاالت اإلصابة المؤكدةالدولة
اليمن
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جزر القمر

سوريا
عمان

فلسطين
قطر
لبنان
ليبيا

جيبوتي

موريتانيا
مصر

الدولة

األردن

توجيهات  مع  يتماشى  بما  واالستجابة  لالستعداد  الوطنية  الخطة  -تطوير 
منظمة الصحة العالمية الحتواء انتقال الفيروس من خالل توفير المستلزمات 
الطبية وأدوات الحماية الشخصية واالختبارات التشخيصية لـفيروس كورونا 

المستجد، باإلضافة إلى دعم الحمالت التعليمية والتوعوية.
التي  الدول  قاعدة  توسيع  بقرار  األوبئة  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  قامت   -

يحظر دخول مواطنيها وفقا لحجم اإلصابات بفيروس ”كورونا”.
هذا  ومواجهة  لتصدي  الصحة  وزارة  جانب  من  المتخذة  اإلجراءات  مناقشة   -
المشتبهة  الحاالت  ورصد  والوقائية  العالجية  الخطة  حيث  من  المرض 
وتعميمها على كافة الجهات المعنية، ومطابقتها للبروتوكول العالجي الخاص 

بهذا الشأن.
أطلقت  حيث  األردن  مناطق  جميع  في  التنفيذ  حيز  التجول  حظر  -دخل 
صافرات اإلنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الحظر، 

وإغالق جميع المحالت في جميع مناطق المملكة األردنية.
- تفعيل "قانون الدفاع" الذي ُيفّعل فقط في حاالت الطوارئ، وتم تعطيل 

القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية ألسبوعين.

خطة االستجابة
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الجزائر

البحرين

اإلمارات

- حظر كافة التجمعات والمسيرات في البالد.
- غلق المساجد في البالد وتعليق صالة الجمعة.

- وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين 
الواليات وكذلك حركة القطارات.

- غلق كل المقاهي والمطاعم والمحالت، باستثناء محالت المواد الغذائية.
- غلق قاعات الحفالت واالحتفاالت واألعراس العائلية.

- منع تنقل سيارات األجرة عبر كافة التراب الوطني.

- ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة ١٤ يومًا من قبل 
فريق متخصص من الصحة العامة واالتصال بهم يوميًا للتأكد من خلوهم من 

أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.
 ،(١٩ (كوفيد  كورونا  فيروس  من  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  تطبيق   -

بحسب المعايير الدولية والتي  أوصت بها منظمة الصحة العالمية.      
شعورهم  حال  في  أنه  إلى  والمقيمين  المواطنين  بكافة  الوزارة  أهابت   -
باألعراض المرتبطة بفيروس كورونا أو في حال سفرهم ألحد البلدان المصابة 
بالفيروس أو اختالطهم بأحد المسافرين إليها أو اختالطهم بأحد المصابين 
البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، واالتصال برقم ٤٤٤،  بالفيروس، 

واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي.
- وضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة.

- تأمين المنافذ من خالل آلية خاصة بمطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد 

- إغالق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق واألسواق المفتوحة، باستثناء 
منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات، وذلك لمدة أسبوعين.

لمدة  الدولة  وإلى  من  والترانزيت  للركاب  الجوية  الرحالت  جميع  تعليق   -
أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم باستثناء رحالت الشحن ورحالت اإلجالء 

الضرورية.
تسليم  بخدمة  فقط  واالكتفاء  الزبائن  استقبال  بعدم  المطاعم  تقييد   -

الطلبات والتوصيل المنزلي.

- انتشار الجيش في مداخل ومخارج المدن. كل من ينتهك الحظر الذي يقصر 
سيتعرض  الضرورية،  والخدمات  الطوارئ  بخدمات  العاملين  على  االنتقال 

للسجن لمدة تصل إلى عام.
- إغالق حدودها البحرية والبرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وإيقاف 

كافة رحالت الطيران المغادرة والوافدة.
- منع التجمعات في المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي.
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الصومال

السعودية

السودان

- تعليق الدوام في المدارس والجامعات.
- حضر التظاهرات والحفالت والفعاليات والتجمعات.

- إيقاف الرحالت الجوية كافة والتنقل عبر الحدود لمّدة أسبوعين.
- منع الركاب الذين كانوا في الصين أو إيران أو إيطاليا أو كوريا الجنوبية خالل 

األيام الـ ١٤ الماضية من دخول الصومال.

- إغالق جميع األسواق والمجمعات التجارية، عدا الصيدليات ومتاجر تموين 
األغذية.

- تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية ماعدا القطاعات 
الصحية واألمنية والعسكرية ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

- إيقاف جميع المناسبات االجتماعية العامة.
في  الترفيهية  واألنشطة  لأللعاب  المخّصصة  األماكن  جميع  إغالق   -

المجّمعات التجارية وخارجها مؤقتًا.
البطاقة  باستخدام  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  مواطني  دخول  تعليق   -

الشخصية باستثناء الموجودين على أراضيها ويرغبون في العودة لبالدهم.
- منع التجول يبدأ من الساعة الثالثة مساًء حتى السادسة صباًحا.

النبوي،  المسجد  وزيارة  العمرة  أداء  في  الراغبين  بدخول  السماح  تعليق   -
والسائحين مؤقتًا، أيضا تأشيرات الدخول السياحية للقادمين من الدول التي 

يتفشى فيها الفيروس.

والمعابر  المطارات  كل  وإغالق  البالد،  في  الصحية  الطوارئ  حالة  فرض   -
باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري.

األنشطة  ووقف  شهر،  لمدة  العالي  التعليم  بمؤسسات  الدراسة  تعليق   -
األكاديمية والصيفية والرياضية والثقافية واالجتماعية والمؤتمرات العلمية 

والندوات. 
مراكز  وإنشاء  الخارج،  العائدين من  للمواطنين  إيواء وعالج  أماكن  تحديد   -
لإليواء  كمراكز  العسكرية  المستشفيات  وتخصيص  المرضى  لعالج  العزل 

والعالج. 
من  المدن  جميع  في  للتجول  حظر  وفرض  المحافظات،  بين  التنقل  منع   -

الثامنة مساًء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
- توفير أرقام خاصة بالطوارئ للتبليغ عن الحاالت المشتبه فيها.

- على مستوى والية البليدة، حجر تام في البيوت لمدة عشرة (١٠) أيام قابلة 
للتمديد.

إلى  مساًء  السابعة  الساعة  من  حجر  فرض  الجزائر،  والية  مستوى  على   -
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المغرب

اليمن

الكويت

العراق

- تعليق الصالة في المساجد، وإيقاف جميع حلقات التحفيظ، ومدارس ودور 
تحفيظ القرآن الكريم، ومنع إقامة أي محاضرات أو دروس أو حلقات علمية في 

المساجد أو خارج المساجد.
- تعليق مختلف الفعاليات االجتماعية (المناسبات، االحتفاالت).

السنة  من  شوال   ٧ يوافق  الذي  مايو   ٣٠ حتى  التعليمية  العملية  تعليق   -
الهجرية.

- إعالن حالة طوارئ صحية بااللتزام بالمنزل، وتقييد حركة البالد ابتداًء من 
السادسة مساء الجمعة الموافق ٢٠مارس ٢٠٢٠ إلى أجل غير مسمى. باإلضافة 

الى تعليق الدراسة.
وآسيا  وإفريقيا  أوروبا  في  بلدا   ٢٨ مع  والبحرية  الجوية  الرحالت  تعليق   -

والقارة األميركية حتى إشعار آخر.
- إلغاء جميع التظاهرات الرياضية والثقافية.

- إغالق كافة الدوائر الحكومية حتى إشعار آخر، وإغالق الصالونات النسائية 
والمجمعات  األطفال،  للعب  والتسلية  الترفيه  وصاالت  ومراكز  والرجالية، 
التجارية ومراكز التسوق (الموالت) واألسواق العامة وصاالت األعراس باستثناء 
منع  بهدف  الغذائية،  التموينية  بالمواد  الخاصة  المركزية  التسويق  منافذ 
أو  المطاعم  داخل  عمالء   ٥ من  أكثر  باستقبال  السماح  وعدم  التجمعات، 

المقاهي بوقت واحد، وغلق األماكن المخالفة للقرار.
- تعليق رحالت الطيران التجارية من وإلى مطار الكويت، وإعالن إجازة رسمية 
للقطاعين العام والخاص حتى نهاية شهر مارس وإجالء كافة الطلبة بالخارج. 
- فرض حظر تجول جزئي، اعتباًرا من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة 

فجًرا، وإغالق جميع المساجد وتعليق صالة الجماعة.

- فرض الحجر الصحي المنزلي، وحظر التجول بمنع التنقل من بغداد وإليها 
حتى يوم ٢٨ مارس.

كالمتنزهات  العامة  األماكن  وإغالق  والجامعات،  المدارس  دوام  تعليق   -
والمقاهي ودور السينما والمساجد فضًال عن تعليٍق كامل للرحالت الجوية.

- حظر دخول الوافدين األجانب من ١٣ دولة، ومنع المواطنين من السفر إليها 
وإيطاليا  وتايالند وسنغافورة  الجنوبية  وكوريا  واليابان  وإيران  الصين  وهي: 

والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا، ألمانيا، قطر.
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جيبوتي

عمان

جزر القمر

سوريا

تونس

- القيام بحمالت توعوية ضد الفيروس الجديد.
- إغالق صاالت خدمات المراجعين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

- األمر بااللتزام بالعزل الصحي والتباعد االجتماعي.
التواصل  وسائل  على  الوقاية  وطرق  الفيروس  عن  منشورات  نشر   -

االجتماعي، والهيئات العامة لإلذاعة والتلفزيون.

في  العاملين  حجم  وتخفيض  والمدارس  الجامعات  في  الدوام  تعليق   -
مؤسسات القطاع العام اإلداري.

- إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي.
- إغالق جميع المطاعم والمقاهي.

التي  والرياضية  واالجتماعية  والثقافية  العلمية  األحداث  جميع  تعليق   -
تنطوي على تجمعات كبيرة من الناس.

- تعليق الرحالت مع كل من العراق واألردن لمدة شهر والدول التي أعلنت حالة 
الوباء لمدة شهرين.

- توزيع معدات الوقاية الشخصية على المرافق الصحية.
- تعزيز الترصد والتأكيد المختبري والتبليغ.

- إغالق الرحالت التجارية وإيقاف القطارات لمنع وفادة المرض.

- رصد الحاالت الوافدة عبر حدودها.

- تطبيق حجر صحي شامل في كامل البالد ونشر وحدات من الجيش في كامل 
أرجاء البالد، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل.

- تعليق الرحالت البحرية، وإغالق الحدود البرية وتعليق الرحالت الجوية حتى 
الرابع من أبريل/نيسان المقبل، باستثناء رحالت اإلجالء.

- منع التجّمعات، على غرار األسواق والحفالت وغيرها من فضاءات التجمهر، 
وتأجيل كل التظاهرات واألنشطة الرياضية والبطوالت الوطنية.

- إلغاء صلوات الجماعة.
- إغالق المدارس حتى تاريخ ٢٨ مارس على األقل.
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لبنان

ليبيا

قطر

فلسطين

- تخصيص منصة إلكترونية لمتابعة إحصائيات فيروس كورونا المستجد في 
ليبيا وآخر أخبار المرض لحظة بلحظة، ويؤهل ٢٦ طبيًبا للتعامل مع حاالت 

كورونا المستجد.
- إغالق المنافذ البرية والبحرية لمدة ثالثة أسابيع، وتعطيل الدراسة حتى 
نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى فرض حظر تجول ليلي يستمر ١٢ ساعة يومًيا.

- تعليق التنقل بين المدن والمناطق لحين إشعار آخر.

- متابعة الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي.
- إلزام المواطنين الوافدين من البلدان التي سجل فيها انتشار محلي بتطبيق 
إلى  باإلضافة  لبنان،  دخولهم  تاريخ  من  يوما   ١٤ لمدة  المنزلي  الصحي  الحجر 
عوارض  ظهور  عند  الجامعي  الحريري  رفيق  مستشفى  طوارئ  إلى  التوجه 

مرضية.
المحافظات  نطاق  ضمن  أسبوعيا  ُتنّظم  التي  الشعبية  األسواق  إغالق   -

بصورة مؤقتة، كإجراء احترازي.
- إلزام الشعب بالحجر المنزلي.

- إجراء عمليات تعقيم لألماكن العامة والشوارع.
- تعليق جميع المؤسسات التعليمية من روضات ومدارس وثانويات ومعاهد 

مهنية وجامعات لمدة أسبوع كإجراء احترازي.

والشواطئ  الحدائق  الحصر،  ال  المثال  التجمع على سبيل  أشكال  كافة  - منع 
العامة والتجمعات االجتماعية من خالل نشر دوريات لضبط كل من يخالف هذا 
القرار، كما تم توزيع نقاط تفتيش في مناطق الدولة، وتخصيص خط خاص 
لتقديم البالغات والشكاوى الخاصة بأية مخالفات وإنهاء موسم التخييم، على 

أن يتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات.
- تطبيق قرار الحجر الصحي المنزلي.

والصاالت  األطفال،  ألعاب  ومناطق  والمسارح،  السينما،  صاالت  إغالق   -
الرياضية الخاصة، وصاالت األفراح، وإلغاء االحتفاالت العامة.

الجمعة والجماعة فيها  القطاع مؤقًتا، ووقف صالة  - إغالق جميع مساجد 
لمدة أسبوعين.

المدينة  أسواق  وتعقيم  فلسطين  في  ازدحاما  األماكن  أكثر  تعقيم   -
ومجمعات النقل العمومي.

مع  للتعامل  واألغوار  أريحا  محافظة  في  الصحي  للحجر  مركز  تجهيز   -
المسافرين القادمين من الصين والدول التي انتشر فيها فيروس كورونا لعمل 

الحجر الصحي عليهم لمدة ١٤ يوما.



خطط استجابة الجمعيات الوطنية: 
اسم الجمعية 

الوطنية

حملة  ضمن  المستجد،  كورونا  فيروس  عن  توعوية  منشورات  توزيع   -
الوعي لدى  زيادة  الفرع في عمان، بهدف  التي ينفذها متطوعو  التوعية 
والخطوات  منه  الوقاية  وسبل  المستجد  كورونا  فيروس  عن  المواطنين 

الواجب إتباعها لتفادي انتقال هذا المرض لآلخرين.
البلقاء محاضرة توعوية حول  الهالل األحمر األردني فرع محافظة  - نظم 
الفرع  لموظفي  منه  الوقاية  وسبل  خطورته  ومدى  كورونا  فيروس 

ومتطوعيه.
التواصل  مواقع  في  كورونا  فيروس  عن  توعوية  منشورات  نشر   -

االجتماعي.

جهودها
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موريتانيا

مصر

- إغالق معبر كوكى الزمال الحدودي بينها وبين جمهورية مالي المجاورة، كما 
تم إغالق معبر روصو جنوبى البالد والذي يربطها بالسنغال.

- عزل الوافدين القادمين من أماكن انتشار الوباء لمدة ١٤ يوما.
- حظر التجوال في جميع أنحاء البالد، ابتداء من الساعة الثامنة مساء وحتى 

السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي.
المطاعم  كافة  وإغالق  العامة،  والتجمعات  التجمهر  أنواع  كافة  حظر   -

والمقاهي إلى إشعار جديد.

- حظر حركة المواطنين في كافة الطرق العامة ابتداًء من السابعة مساء إلى 
السادسة صباحا، باإلضافة إلى تعطيل حركة النقل والمواصالت في البالد في 

هذا التوقيت ولمدة أسبوعين.
- تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

والنوادي  المقاهي  إلى  باإلضافة  والشركات،  التجارية  المحال  كافة  إغالق   -
الرياضية.

- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين 
مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل 

والجوازات.
والشوارع  الميادين  من  وعدد  التحرير  لمجمع  الوقائي  والتعقيم  التطهير   -

الرئيسية ومحطة مترو أنفاق أنور السادات في وسط القاهرة.



- تنظيم حملة التوعية الصحية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا 
الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  األبيض  النيل  بوالية  تندلتي  بمحلية  بالوالية 

الوالئية ممثلة في إدارة تعزيز الصحة.
- نشر المنشورات والملصقات التوعوية والتثقيفية على صفحات الهالل 

األحمر السوداني بمنصات التواصل االجتماعي.

العمومية  والمرافق  المؤسسات  - إطالق فرق تطهير تعمل على تطهير 
وأماكن التجمعات السكانية.

للمعايير  وفقا  الكمامات  صناعة  إلى  الخياطة  لتعليم  ورشتين  تحويل   -
الطبية المعتمدة.

- االستجابة الحتياجات الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول بتركيا، من 
خالل المرافقة الصحية وتقديم وجبات غذائية.

- تقدم المتبرعون بعلب تشمل عدة مواد نظافة قدمها الهالل بدوره الى 
العائالت المحتاجة.

وكيفية  كورونا  فيروس  حول  تعريفية  ومطويات  مطبوعات  تقديم   -
انتقاله باإلضافة الى طرق الوقاية منه.

فيروس  من  الوقاية  بطرق  المتطوعين  لتوعية  عمل  ورشة  تنظيم   -
كورونا المستجد كوفيد-١٩.

الوطنية  للجهود  ماليا  دعما  البحريني  األحمر  الهالل  جمعية  قدمت   -
لمكافحة فايروس كورونا المستجد، وذلك في إطار نهوض الجمعية بدورها 

في تقديم العون والمساعدة في حاالت األزمات.
- بادرت جمعية الهالل األحمر البحريني منذ البداية إلى تجهيز أعضائها من 
فايروس  انتشار  بمنع  الصلة  ذات  التطوعية  الجهود  في  المساهمة  أجل 

كورونا.
التواصل  مواقع  في  كورونا  فيروس  عن  توعوية  منشورات  نشر   -

االجتماعي.

التواصل  الوقاية منه على وسائل  الفيروس وطرق  - نشر منشورات عن 
االجتماعي لزيادة وعي المجتمع.

- إطالق حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا.
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-القيام بحملة لتوصيل المواد الغذائية واالدوية للعائالت واألسر بمختلف 
شرائحها.

-توزيع مستلزمات وأدوات نظافة.
للمواطنين  التوعوي  البرنامج  لتنفيذ  ومتطوعة  متطوع   ٣٠ -تدريب 

لمجابهة فيروس كورونا.
-تقديم مواد إيواءيه لمركز الحجر الصحي في منطقة غظران.

التواصل  مواقع  في  كورونا  فيروس  عن  توعوية  منشورات  نشر   -
االجتماعي.

الوعي  رفع  إلى  للسعي  كورونا"  ضد  "مًعا  بعنوان  وطنية  حملة  -إقامة 
ومواجهة خطر فايروس كورونا وفتح باب التبرعات للحملة.

وزارة  مع  بالتعاون  المستجد  كورونا  بفيروس  توعوية  حملة  -إطالق 
والذين يتعاملون بشكل  التطوعي  بالمجال  للعاملين  الوعي  لنشر  الصحة 

مباشر مع الحاالت المصابة.
اللبناني  للشعب  العون  يد  لمد  الكويتي  االحمر  الهالل  جمعية  -تسعى 
فيروس  مواجهة  حملة  خالل  من  المستجد  كورونا  فيروس  من  المتضرر 

كورونا للشعب اللبناني.
-توزيع الوجبات الغذائية والمنظفات على العمال وحراس المدارس لليوم 

السادس.

- تعقيم األحياء السكنية والمراكز الصحية والمساجد.
- القيام بحمالت توعوية للوقاية من فيروس كورونا.

وسائل  على  منه  الوقاية  وطرق  كورونا  فيروس  عن  معلومات  نشر   -
التواصل االجتماعي.

التواصل  وسائل  على  الفيروس  من  الوقاية  طرق  عن  منشورات  نشر   -
االجتماعي لزيادة وعي المجتمع عن هذه الجائحة.

الفصول  خالل  من  تقدم  التي  التدريبية  الدورات  من  العديد  تنفيذ   -
التدريبية أو من خالل الفصول االفتراضية.

- تقديم الخدمات اإلسعافية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد 
.(١٩ -



المصابة  الحاالت  نقل  بالجمعية  والطوارئ  السعاف  طواقم  تقوم   -
والمشتبه بإصابتها بفايروس كورونا "كوفيد – ١٩

لتلقي العالج االزم والحجر لحاالت االشتباه "في ٤ محافظات هي: القدس، 
ونابلس، وقلقيلية، والخليل.

يوجد  لحم  بيت  محافظة  في  لألطفال  نفسي  للدعم  برامج  -تفعيل 
العشرات من العائلة بالحجر المنزلي، حيث وتحتوي هذه البرامج على مواد 

ترفيهية للتفريغ النفسي مثل ألوان، قصص، الخ...
-نشر رسائل توعوية على الصفحة اإللكترونية للجمعية ومواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بالجمعية والمواقع اإللكترونية األخرى.
-انتاج ونشر فيديو باإلجراءات الوقائية من المرض بلغة اإلشارة.

اتصاالت  الستقبال  االجتماعي  النفسي  للدعم  جوال  أرقام   ١٠ -تحديد 
المواطنين للتخفيف من حدة مشاعر القلق والخوف المنتشرة.

-تجهيز مستشفياتها في كل من البيرة، وحلحول وطولكرم للعالج، اضافة 
الستخدام اجزاء من مستشفى طولكرم ومستشفى حلحول للحجر الصحي.

مواقع  على  منه  الوقاية  وطرق  الفيروس  عن  توعوية  منشورات  -نشر 
التواصل االجتماعي وفي شوارع حمص.

ومرافقها  المدينة  ألحياء  شتى  في  للتعقيم  وقائية  بحمالت  -القيام 
العامة.

األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  بالتعاون مع  السوري  األحمر  الهالل  - قام 
بتأهيل  األحمر  والصليب  األحمر  الهالل  لجمعيات  الدولي  واإلتحاد 
المتطوعين العاملين في مجال اإلسعاف األولى بدورات متخصصة ومكثفة 

حول ألية التعامل مع المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس.
- القيام بتجهيز عدد من سيارات اإلسعاف في كل محافظة خاصة بنقل 

األشخاص المشتبه بإصابتهم.
المحافظات  كافة  في  الشوارع  لكافة  وتطهير  تعقيم  بحملة  -القيام 
الجهات  وبعض  الدولية  الحركة  في  الشركاء  مع  بالتعاون  السورية 

الحكومية.

-تعقيم بعض األحياء السكنية والمراكز.
-نشر الوعي وطرق الوقاية من الفيروس عبر وسائل التواصل االجتماعي.

-القيام بحمالت توعوية ونشر معلومات عن الفيروس للوقاية.
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-إطالق حمالت توعوية عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

-توعية المجتمع من خالل استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي 
لنشر ملصقات ومنشورات تثقيفية، مقاطع توعوية.

بمدى  المتعلقة  واإلحصائيات  البيانات  لجمع  ا  إلكترونيًّ استبياًنا  -أطالق 
وعي المجتمع بفيروس كورونا.

-القيام باستنفار كافة الفروع والمتطوعين وتشكيل غرفة مركزية إلدارة 
ونشرها  للتوعية  مدروسة  خطط  ووضع  العامة  األمانة  بمقر  األزمة 

ومشاركتها مع الجهات والمؤسسات المعنية.
التثقيفية اإلرشادية، ونشر  -النشاطات التوعوية مثل توزيع الملصقات 
الملصقات  العدوى، ونشر  والوقاية من  الفيروس  التوعوية عن  المقاطع 

والمنشورات على صفحات الجمعية على منصات التواصل االجتماعي.

الحد من  أجل  اللبنانية من  المناطق  للجمهور في  -تنفيذ حلقات توعية 
مع  والتعاون  بالتنسيق  وذلك  المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  مخاطر 
الهيئات الرسمية والتربوية والجمعيات األهلية وقد تم تنفيذ ما يقارب ٧٠٠ 

حلقة توعية.
المنتظمة  واالجتماعات  التنسيق  على  اللبناني  األحمر  الصليب  -يحافظ 
األمم  العامة، ومفوضية  الصحة  وزارة  ومع  الكوارث،  إلدارة  الوطنية  للجنة 
ووزارة  واليونيسف  العالمية  الصحة  ومنظمة  الالجئين  لشؤون  المتحدة 
التربية والتعليم العالي. وهناك اجتماعات دائمة ومتابعة حدثيه لفريق 

االستجابة لألزمة في الصليب األحمر اللبناني على أعلى مستوى.
-نقل الحاالت المشتبه بإصابتها في الفيروس من مختلف المناطق.

التواصل  مواقع  في  كورونا  فيروس  عن  توعوية  منشورات  -نشر 
االجتماعي.

-دعم الجهات المسؤولة في التعامل مع الوباء
على  كورونا  فيروس  من  الوقاية  طرق  عن  بمعلومات  المجتمع  -تزويد 

وسائل التواصل االجتماعي.



قيام فرق الهالل األحمر العراقي بتعقيم
األحياء السكنية في مختلف مناطق الدولة

مساعدات قدمها الهالل األحمر اليمني تلبية للنداء الذي
قدمته السلطة المحلية بمحافظة صنعاء
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