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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 16 مايو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بين فترة 10 أبريل؛ حين تم اإلعالن عن أول حالة مصابة بكوفيد19-؛ و16 مايو 2020م، كان هناك 126 حالة تم تأكيد إصابتها بكوفيد19- يف اليمن، منها 19 حالة وفاة نجمت عن العدوى. خالل األسبوع 
الماضي وحتى 16 مايو، تم اإلعالن عن تأكيد إصابة 91 حالة أخرى، أي بزيادة تقارب 325 يف المائة من عدد 28 حالة تم اإلبالغ عن تأكيد إصابتها مخبريًا يف األسبوع الذي يسبقه. وال زالت عمليات تتبع 

المخالطين للمصابين والتحقق من الحاالت مستمرة وإن كان هناك تحديات أمنية وصعوبات تتعلق بالوصول يف بعض المناطق. ويتم اإلبالغ اآلن عن الحاالت المصابة بكوفيد19- يف 10 محافظات وهي على 
وجه التحديد: عدن وحضرموت وتعز ولحج وأبين والمهرة وشبوة ومأرب والضالع ويف مدينة صنعاء. وتعتبر معدالت الوفيات بين الحاالت مرتفعة إىل حد يبعث القلق حيث بلغت نسبتها 15.9 يف المائة. 
وتعمل الوكاالت اإلغاثية على أساس حدوث إنتقال عدوى كوفيد19- يف أوساط المجتمعات المحلية يف جميع أنحاء البلد وتستمر يف التركيز على إدارة الحاالت بفعالية وحماية األنظمة الصحية العامة 

وتوسيع نطاق تدخالت التوعية واإلبالغ عن المخاطر، حيث وصلت إىل ما يقدر بنحو 16 مليون شخص يف النصف األول من مايو وذلك من خالل أنشطة التوعية.  

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة

 227.5 ألف

6.4 ألف

333

16 مليون شخص تم الوصول إليهم من خالل أشكال متعددة لإلعالم (مثال ذلك، إعالنات الخدمة 
العامة ومقاطع الفيديو القصيرة والمسلسالت الدرامية)

858,890 شخص تم الوصول إليهم من خالل 148,657 جلسة منزلية ومن أم إىل أم

1.8 مليون شخص تم الوصول إليهم من خالل 19,452 جلسة توعوية يف المساجد وإىل 120,600 
شخص من خالل تطبيق واتساب

409 سيارة متجولة تعتليها مكبرات الصوت وصلت إىل ما يقدر بنحو 8 ماليين شخص

9.7 ماليين مشاهدة لمنشورات وبطاقات ومقاطع الفيديو حول كوفيد19- التي تم نشرها يف جميع 
منصات التواصل اإلجتماعي

13.5 مليون مشترك يف خدمة الهواتف النقالة تلقوا الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية

5,634 شخص إتصلوا بالخطوط الساخنة الخاصة بكوفيد19- منذ مارس

13,321 شخص إتصلوا بالبرامج اإلذاعية لطرح األسئلة المتعلقة بكوفيد19- منذ مارس ووردت 
14,500 شكوى/استفسار عبر الواتساب

تم إجراء تقييم االحتياجات من شخص إىل آخر عبر المقابالت وذلك لفهم الفجوات والمعوقات 
المرتبطة بالدعم المطلوب يف مواقع الحجر الصحي

1,878 شخص تم الوصول إليهم عبر الزيارات التوعوية للمجتمعات المحلية من منزل إىل منزل يف 
الجنوب (عدن والمكال ولحج)

إشراك المجتمعات المحلية ورفع الوعي

سلسلة اإلمدادات

الحفاظ على النظام الصحي
استمرارية تقديم الخدمات الصحية 
غير المرتبطة بكوفيد19- كجزء من 

"استمرارية الرعاية"

عدد المرافق الصحية: 4,300

تعمل بكامل طاقتها التشغيلية: 
1,167

تعمل بصورة جزئية: 1,605

تقدم خدمات كاملة: 187

تقدم خدمات جزئية: 488

2,772 مرفق صحي يقدم 
فحوصات المالريا وعالجها وإحالة 

الحاالت ومتابعتها

1,257 مرفق صحي يقدم خدمات 
االستجابة للكوليرا

10
المحافظات

 المتضررة
وحدة عزل للحاالت المصابة بكوفيد-19 
تعمل 18 منها بكامل طاقتها التشغيلية

38

126

319

5

الترصد والتحقق
1,098 شائعة حول كوفيد-19

1,098 من هذه الشائعات تم التحقق منها من 
قبل فرق االستجابة السريعة
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المهــرة

ســقطرى

لحج

شبوة

ريمة

520
سرير وحدة
عناية مركزة

جهاز تنفس إصطناعي
لوحدات العناية المركزة

أصناف معدات الحماية
الشخصية

فرق االستجابة السريعة الصحية المرسلة
(1,665 موظف) 

157

11.7ألف

العدد التراكمي للحاالت المصابة
بكوفيد- 19 لكل يوم

921

179.1مليون دوالر
التمويل المطلوب

101.6مليون دوالر
مطلوب للصحة

27.8
مليون دوالر
تم استالمه

%16

3    2     1

عدد وحدات
العزل

المختبرات التي تتوفر
 بها القدرة على فحص

كوفيد-19

11,717  اسطوانة 
أكسجين/شهر 

8,000 متر مكعب من 
اإلمدادات 

الطبية يف المخازن
24,000 قطعة من معدات 

الحماية الشخصية تم شراؤها 
لشركاء العمل اإلنساين يف 

الخطوط األمامية وذلك 
لضمان السيطرة على منع 
إنتقال العدوى خالل تقديم 

الخدمات 

توسع الوكاالت اإلغاثية من نطاق اإلمداد والتموين والقدرة 
التوريدية. تتواجد حوايل 125.4 طن متري من اإلمدادات بالفعل 

يف البلد، بينما ال تزال نحو 4,836 طن متري قيد التجهيز. وهذا 
يشمل:

1,000 سرير وحدة عناية مركزة
417 جهاز تنفس إصطناعي

52,400 فحص
1,700 فحص تفاعالت البوليميريز

المتسلسل لكوفيد-19
40,000 معقم

15,700 مسحة عينات

إجمايل الحاالت المصابة
 بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها

الحاالت المتعافية
التي تم اإلبالغ عنها

الوفيات التي
تم اإلبالغ عنها

عدد الحاالت المؤكد إصابتها
عدد الوفيات

مختبرات تتوفر بها القدرة
على فحص كوفيد-19 

اسطوانة أكسجينفحوصات تم إجراؤها فحص/تفاعل البوليميريز
المتسلسل التي تم توفيرها

6,639م3: قيد التجهيز
متوفرة

125.4م3 

آخر مستجدات
اإلمدادات
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4 حالة مؤكدة 
2  حالة متعافية

1 وفيات 

21 حالة مؤكدة 
1  حالة متعافية

4 وفيات
2 من االنتشار 

يف مجموعة
المناطق 

3 حالة مؤكدة 
 

19 حالة مؤكدة 
7 وفيات 

71 حالة مؤكدة 
5 وفيات

6 من االنتشار يف
مجموعة المناطق 

4 حالة مؤكدة 
1 وفيات

1 من االنتشار يف
مجموعة المناطق 

1 حالة مؤكدة 
1 وفيات 

1 حالة مؤكدة 
 

1 حالة مؤكدة 
 

1 حالة مؤكدة 


