
كت�ب غسل ال�دين
� اإلق�ال ع� غسل ال�دين. يركز الدل�ل ع�: ا�ة العالم�ة لغسل ال�دين و�عرض أفضل الممارسات والمفاه�م الجد�دة لتحس�� ة ال�� �س�ند دل�ل غسل ال�دين إ� خ��

•  الدفاع عن أهم�ة غسل ال�دين
•  تصم�م وتنف�ذ برامج غسل ال�دين

� س�اقات محددة
� غسل ال�دين �� •  تحس��

•  اإلشارة إ� غسل ال�دين ع� مستوى األنظمة

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

االطالع ع� الم��د...

� مواقع استضافة
� ال�من ، �ان هناك خوف وقلق من ان�شار الفايروس ��

� جائحة كورونا واإلعالن عن أول حالة مؤكدة ��
�عد تف��

� ض�قة ومزدحمة مما ي��د من خطورة ان�شار المرض. � مال��
� �ع�شون �� � تحتوي ع� عدد كب�� من النازح�� � وال�� النازح��

 من المعروف ان من أهم وسائل الوقا�ة من فايروس كورونا �� الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� و المحافظة ع� غسل ال�دين، من
: � � التالي�� هذا المنطلق نجحت منظمة YGUSSWP من تنف�ذ ال�شاط��

� - توز�ــــع حقائب التعق�م الخاصة �كوف�د-19 لعدد 353 أ�ة من النازح��
- إ�شاء 8 مغاسل / نقاط لغسل األ�دي

� مدي��ة همدان محافظة صنعاء.
ا �� ر� � األ��� ت�� مواقع استضافة النازح�� �

��

تكي�ف اإلستجا�ة
� � مواقع استضافة النازح��

استجا�ة كوف�د-19 ��

االطالع ع� الم��د...ت

 تعت�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة من اهم اإلجراءات الوقائ�ة للحد من
 ان�شار كوف�د-19 و واحدة من التوص�ات الرئ�س�ة للصحة العامة. تؤثر االستجا�ة

 الحال�ة لـكوف�د-19 �شدة ع� توف�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� والنظافة
 الصح�ة �ش�ل �اف ومستدام. الوصول العادل لخدمات الم�اە وال�ف الص��

 والنظافة هو حق للجميع و�جب حمايته وتوسيع نطاقه ، دون أي ش�ل من أش�ال
� حسب الج�س�ة أو الدخل أو العرق. التمي��

رسائل رئ�س�ة : -

• 58٪ من المنازل ل�س لديها مصدر م�اە آمن
• 45٪ فقط من األ� أفادت انها �ستخدم الصابون

• استجا�ة WASH جزء ال يتجزأ من استجا�ة الصحة العامة
� � المجتمعات: �جب إعطاء األول��ة لألشخاص المعرض��

 • إنقاذ األرواح ي�دأ ��
لمخاطر عال�ة

• االستجا�ة اإل�سان�ة للـ WASH ممولة ب�س�ة 36٪ فقط

�
ة كوف�د-19 ل�تلة الم�اە والنظافة واالصحاح البي�� ال�ـمن – ��� WASH Cluster

  Water Sanitation Hygiene
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https://drive.google.com/file/d/1K61BVhq6myJfjsVJs_sgHRg4SbWI1OBO/view?usp=sharing
https://globalhandwashing.org/resources/the-handwashing-handbook/


للتواصل :-
 etuck@unicef.org

aseror@unicef.org
 nalhumaidi@immap.org

yalademi@immap.org

مصادر أخرى :-
� ال�من

�� � •  كتلة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
•  م�شورات التوع�ة

كة لمراق�ة السوق ال�من�ة •  الم�ادرة المش��

از •  انتقال كوف�د-19 ا� الفم عن ط��ق ال��
•  برمجة كوف�د-19 الشاملة

� ك��  �قوم Hygiene Hub �جمع دراسات الحالة الستجا�ات COVID-19 ، مع ال��
التمكي��ة. الب�ئة  أو   ، الس�اس�ة  الق�ادة  أو   ، العرض والطلب   �  ع� مناهج تحس��

Sonya Sagan لمشاركة ما تفعله مؤسستك ، ير�� التواصل مع 

The Hygiene Hub

الفجوات والتحد�ات :-

االطالع ع� الم��د...

ى � المدن ال���
• يتم توف�� 50٪ فقط من احت�اجات إمدادات الم�اە ��

WASH هناك حاجة ماسة إ� 46 مليون دوالر أم���� لمنع إغالق برامج الـ •
� ع� دعم RCCE والدعم الص�� ك�� • انخفاض سلوك�ات االهتمام �الصحة و ال��

• فرض قيود ع� تقد�م التوع�ة واإلمدادات الصح�ة

 ع� األقدام من •
�
ا � س�� � ع� �عد دق�قت�� � المن�م�� � األسبوع��

� تم إقفالها �� • عدد المتاجر ال��
� أ�ت��ر

ة السا�قة �� � �الب�انات نقص �معدل %5 مقارنة �الف�� � الرئ�سي��   المدلي��
ا عند الحصول ع� الوقود ومواد   • ال زال تضخم األسعار هو المش�لة االقتصاد�ة األ��� شيوع�

 الم�اە وال�ف الص�� والمواد الغذائ�ة وخدمات نقل الم�اە �الشاحنات
�
• ارتفعت ت�لفة سلة اإلنفاق الدن�ا الالزمة لل�قاء المتعلقة �الم�اە ب�س�ة ٪8.3، مما ساهم ��

� الت�لفة اإلجمال�ة لسلة اإلنفاق الدن�ا الالزمة لل�قاء
 ارتفاع ب�س�ة 7.9٪ ��

� إب وأع� سعر تم �سج�له
� االستقرار. وسجل أد�� سعر �ف ��

• استمرت اسعار ال�ف ��
� شبوة ومأرب � محافظ��

�� 

كة لرصد السوق الم�ادرة المش��

االطالع ع� الم��د...

ة 08 - 12 نوفم�� 2020 � إطار كوف�د-19 للف��
كة لرصد السوق �� النتائج الرئ�س�ة للم�ادرة المش��

الت�ب�ه من المخاطر والتفاعل المجتم��

� ذلك �سج�الت الراديو والتلف��ون
•  مواد كوف�د-19 �ما ��

KAP 19-االس�ب�ان ال��ــــع ل�وف�د  •
•  االس�ب�ان ال��ــــع ل�وف�د-KAP 19 الجولة الثان�ة

جمة الع���ة •  األسئلة الشائعة لـكوف�د-19 مع ال��
� 7 يوليو

• عرض RCCE ال�من �ما تم تقد�مها خالل دعوة RCCE العالم�ة ��

�اء: � طورتها اليون�سف مع وزارة الصحة العامة والس�ان وال�� أحدث مواد كوف�د-RCCE 19 ال��
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