
 

 ##بيان صحفي## 

 بتمويل من صندوق قطر للتنمية 

 للحد من تأثيرات  الهالل األحمر القطري 
ً
 وغذائيا

ً
 طبيا

ً
مخيمات الالجئين  في فيروس كورونا يقدم دعما

 لبنان ب الفلسطينيين 

 مع الهالل األحمر الفلسطيني والصليب األحمر اللبناني في التنفيذ تعاون 

 يات مستشفال تشغيل سيارتي إسعاف لنقل الحاالت المصابة إلى 

 مراكز صحية بوسائل الوقاية الشخصية  10دعم 
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(  19-)كوفيدفيروس كورونا جائحة عاجلة لالستجابة الا دجهودعم القطري التمثيلية في لبنان 

بالتنسيق مع الهالل األحمر الفلسطيني والصليب  ، مخيمات الالجئين الفلسطينيين في لبنانداخل 

للمصابين والمتأثرين  والمستلزمات المعيشية لخدمات الطبية ا من خالل توفير ،األحمر اللبناني

 .زمةاألاقتصادياً ب

في  عائليةحزمة نظافة  1,000طرد غذائي و 19,700االنتهاء من توزيع وقد تم حتى اآلن 

  ،نهر البارد وبعلبك وبرج البراجنةو )صيدا( وعين الحلوة والمية ومية)البقاع( مخيمات ويفل 

شخص في المخيمات  98,500إلى من المشروع ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين 

 .الفلسطينية

التوعية المجتمعية الذي ينفذه الهالل  ضمن برنامج عمليات توزع حزم النظافة العائلية وتندرج 

ً على األمهات، من خالل عقد جلسات دورية  ،األحمر الفلسطيني بكيفية  للتوعية تركز أساسا

لتعظيم الفائدة من توزيع حزم  زيارات منزلية ، عالوة على تعقيم المكان وتجنب انتشار العدوى

 .النظافة العائلية

ً من  70الكوادر الطبية، فقد تم توفير وفيما يتعلق ب (  PPEالوقاية الشخصية ) مستلزماتطاقما

المقيمين تخدم مراكز طبية  10لفائدة  توفير أطقم مماثلةباإلضافة إلى ، أطقم اإلسعاف لحماية

كمامة طبية،   N95 ،2,776كمامة  3,365 :وهي تتكون من، في مخيمات الفلسطينيين

عبوة أغطية رأس،   1,040قفازات طبية، عبوة  3,500أحادي االستعمال،  رداء طبي 10,000

 .مقياس حرارة رقمي 50، أحذيةأغطية عبوة  3,040



 

تشغيل سيارتي اإلسعاف التابعتين للصليب األحمر اللبناني ، يستمر إطار المشروع ذاتهوفي 

أشارت وكالة األمم  حيث  ،19-لالستجابة لتزايد حاالت اإلصابة بمرض كويدداخل المخيمات 

تواجد سيارات  إلى نروا( في نشرتها اإلخبارية والمتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )أ

بلغ عدد   وقد  . األحمر اللبناني ألول مرة داخل مخيم عين الحلوةللصليب التابعة اإلسعاف 

  ،حالة 150خالل الفترة الماضية من المخيمات إلى أماكن العزل الصحي التي تم نقلها الحاالت 

ً إنهاء إجراءات تسليم لدعم  جهزة والمعدات الطبية األمن المتعاقد عليها كميات ال ويجري حاليا

 . العزل الصحيستشفى  م

على كافة  باإلشراف بعثة الهالل األحمر القطري بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، تقوم و

، بموجب اتفاقيات الهالل األحمر الفلسطيني والصليب األحمر اللبنانيأنشطة المشروع مع 

مراعاة كافة اإلجراءات   التشديد علىيتم كذلك  .التي تم التوقيع عليها في وقت سابقالتعاون 

 . ة للمحافظة على سالمة القائمين على التوزيع واألسر المستفيدة على حد ٍّ سواء االحترازي

االستجابة العاجلة لمواجهة فيروس كورونا في مخيمات الالجئين الفلسطينيين  مشروع يذكر أن 

يهدف إلى التخفيف من حدة انتشار المرض والحد من اآلثار الصحية الثانوية له، من   بلبنان

المنشآت الصحية لمواكبة متطلبات االستجابة للوباء مع االستمرار في تقديم الخدمات  خالل دعم 

مراكز صحية ومستشفى حجر صحي،   10الصحية األخرى. ويستهدف المشروع دعم 

باإلضافة إلى توفير سيارات إسعاف لنقل الحاالت المصابة طوال فترة المشروع، كما يتم توعية 

 فسها من خالل تطبيق سلوكيات النظافة الشخصية السليمة. المجتمعات الضعيفة لحماية ن

إلى التخفيف من اآلثار االقتصادية  ، الممول من صندوق قطر للتنمية،كذلك يسعى المشروع

الناجمة عن إجراءات احتواء المرض بتوزيع مساعدات غذائية أساسية على إجمالي  السلبية 

ين الفلسطينيين بمناطق الجنوب )الرشيدية  في مخيمات وتجمعات الالجئ متعففةأسرة  27,800

وبرج الشمالي والبص وعين الحلوة والميه وميه والساحل( وبيروت )شاتيال وبرج البراجنة  

من  يقدر عدد المستفيدين و ومار إلياس( والشمال )البداوي ونهر البارد( والبقاع )ويفل بعلبك(.

ً من   8,430، منهم معظمهم من األطفال مستفيد مباشر  139,400 نحوبهذا المشروع  شخصا

 .ذوي االحتياجات الخاصة

 ## نهاية البيان##

 


