
 

 ##بيان صحفي##

 استمرار التوعية الميدانية لألهالي والالجئين

افق الصحية   اخطر فيروس كورونضد اليمن بالهالل األحمر القطري يعزز حماية العاملين في املر

 من خالل بعثته التمثيلية في اليمنالهالل األحمر القطري يواصل  الدوحة: ― 2020 يونيو 7

في ظل عجز النظام الصحي هناك عن (، 19-جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 األدوية والتجهيزات الطبية.نقص نتيجة قلة الموارد المالية و مواجهة تداعيات المرض 

في محافظة التعليمي العام نشوان الحسامي، مدير المستشفى الجمهوري  .في خطوة وصفها دف

على توفير يعمل الهالل األحمر القطري  ،بأنها األولى من حيث األسبقية ونوعية الدعم ،تعز

باعتبارهم خط  ،كوروناالمصابة بفيروس حاالت اليستقبلون ممن بالمستشفى لعاملين لحماية ال

 .الدفاع األول لحماية الناس من هذا الخطر

تم تزويد المستشفى أنه حذيفة منسق المشروع في محافظة تعز  .دأكد ، هذا الدعمطبيعة عن و 

مع الذي يتعامل االستقبال و الجمهوري بأدوات ومواد النظافة والتعقيم الخاصة بمركز العزل 

في حاالت كورونا المحتملة، وذلك ضمن االستجابة السريعة للهالل األحمر القطري كعهده 

 .المحافظةب تدخالته الصحية جميع 

قسم العزل داخل هذه األدوات عبارة عن مواد تعقيم ومالبس حماية للكادر الصحي "وأضاف: 

الصحيين  املينرضا العالمساعدات الطبية هذه وقد نالت . 19-لمرضى كوفيدالمخصص 

حد من خطر انتقال العدوى إلى الكادر في البالتأكيد حيث ستساهم  ،وإدارة المستشفى والمرضى

دعم المحافظة  إلى اق دائما  السب   ،الوظيفي. نتقدم بجزيل الشكر للهالل األحمر القطري

 ".وخصوصا  في المجال الصحي

 أسر العاملين الصحيينحماية المساهمة بشكل غير مباشر في إلى أيضا  مزايا المشروع تمتد و 

من المحولين و  فيروسالمصابين ب الالمرضى غير عالوة على المنخرطين في االستجابة للوباء، 

مع وجود خطط  ،لتلقي الرعاية الصحيةإلى المستشفى الجمهوري المستشفيات المستهدفة 

في ذات الصلة بمكافحة الوباء المستشفيات المزيد من ليشمل  قريبا  لتوسيع نطاق المشروع 

 .محافظات صنعاء وتعز وصعدة

 في تنفيذصنعاء  في أمانة العاصمة األحمر القطريستمر فرق الهالل ت وبالتوازي مع ذلك، 

رفع درجة من أجل  ،شاملة للمواطنين في األحياء والمرافق الصحيةتوعية وتثقيف حمالت 



 

كورونا المستجد، الذي يهدد أرواح الناس في فيروس لوقاية من وتعليمات اجراءات إلاستيعابهم 

 .مختلف بلدان العالم

نشرات التوفير الرعاية الصحية لالجئين توزيع  ضمن مشروع التوعيةهذا وتواصل فرق 

أم  لالجئين المقيمينسواء   ،للوقاية من فيروس كورونا على البيوت في أمانة العاصمة تثقيفيةال

وتضمنت الحمالت إرشادات ونصائح للسكان حول فيروس  .هالي من المجتمع المحليألل

تعليم المواطنين الطرق فضال  عن  ،والطرق الصحيحة للتعامل معه ،وكيفية الوقاية منه ،كورونا

وكيفية التعامل مع المصابين وعزلهم  ،ستخدام المعقمات والصابوناو ،السليمة لغسل اليدين

 .صحيا  

 ##نهاية البيان##

 نبذة عن الهالل األحمر القطري

تهدف إلى مساعدة وتمكين األفراد  تطوعية، وهو منظمة إنسانية 1978تأسس الهالل األحمر القطري عام 

التي تضم االتحاد   الدوليةدون تحيز أو تمييز. والهالل عضو في الحركة اإلنسانية بوالمجتمعات الضعيفة 

الخليجية  المنظمات بلدا، كما يشغل عضوية العديد من  191والجمعيات الوطنية من  الدوليةالدولي واللجنة 

والعربية واإلسالمية مثل اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، والمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر.  

إلى صفته القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث،  ويستطيع الهالل األحمر القطري استنادا  

 . عن باقي المنظمات الخيرية المحلية هبذلك دولة قطر في جهودها اإلنسانية، وهو الدور الذي يميز مساندا  

ويعمل الهالل األحمر القطري على المستويين المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية  

يا وأوروبا. ومن بين األعمال  لإلغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا وأفريق

اإلنسانية التي يضطلع بها الهالل األحمر القطري تقديم الدعم في مجاالت التأهب للكوارث واالستجابة لها  

والتعافي منها والحد من المخاطر، كما يعمل على التخفيف من أثر الكوارث وتحسين مستوى معيشة 

عاية الصحية والتنمية االجتماعية للمجتمعات المحلية، المتضررين من خالل تقديم الخدمات الطبية والر

باإلضافة إلى نشاطه على صعيد المناصرة اإلنسانية. ويستعين الهالل بمجهودات شبكة واسعة من الموظفين  

 .والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضعفاء من خالل حشد القوى اإلنسانية لصالحهم

شاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل اإلنساني وهي: اإلنسانية وعدم التحيز ويمارس الهالل ن

 . والحياد واالستقالل والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية


