
� تع��ز النظافة:ت
هل �جب أن يرتدي موظفو تع��ز النظافة أقنعة لحما�ة أنفسهم واآلخ��ن؟  ملخص توص�ات ل�س القناع لموظ��

� المس�شف�ات
�� � � والعامل�� � الصحي�� •  �جب إعطاء األول��ة ألجهزة التنفس N95 للعامل��

� أ��� لإلصا�ة(األشخاص  •  �جب إعطاء األول��ة لألقنعة الجراح�ة لألفراد الذين �عانون من األعراض، وأولئك الذين �قومون برعا�ة حاالت كوف�د-19 ، واألفراد المعرض��
ا) ا واألشخاص الذين �عانون من حاالت مرض�ة موجودة مس�ق�     الذين ت��د أعمارهم عن 60 عام�

وط االستخدام الص�� والحفاظ عليها � النظافة ع� ارتداء أقنعة القماش إذا أمكن تلب�ة ��  •  �جب �شجيع مرو��

االطالع ع� الم��د... 

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

� أن الخ�ار � ح��
ا لجلب الم�اە. �� ا يوم�� � � أن تقطع 31 ك�لوم�� � أب��

� ق��ة السلم�ة ��
 ع� مدى أج�ال ، �ان ع� األ� ��

اء الم�اە �أسعار �اهضة للغا�ة ، ح�ث ال �ستطيع معظم العائالت تحمل ت�ال�فها. ول�ن �دعم من  اآلخر المتاح هو ��
 حكومة الس��د ، استطاعت المنظمة الدول�ة للهجرة تزو�د المجتمعات المحل�ة ب�م�ان�ة الحصول ع� الم�اە النظ�فة
 من خالل أنظمة الم�اە الشمس�ة المستدامة. و�ذلك أع�� هذا التدخل العد�د من األ� من العبء الما�� الضخم وسمح

 للعد�د من الفت�ات �العودة إ� المدارس.
�
 أ�ضا

 مشاهدة الف�ديو...ت

تكي�ف اإلستجا�ة

 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��

� �� استجا�ة ل�وف�د-19   •  استجا�ة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
� للخطر •  رفع مستوى الوقا�ة المجتمع�ة و حما�ة األشخاص المعرض��

� المجتمعات
•  إنقاذ األرواح ي�دأ ��

� الطارئة •  مطلوب تم��ل عاجل أل�شطة الم�اە والنظافة واالصحاح البي��
•  مواصلة االستجا�ة مع وضع برامج متك�فة ل�وف�د-19

ات�ج�ات الصحة •  دعم اس��

رسائل رئ�س�ة : -

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

  Water Sanitation Hygiene

 14 يوليو 2020

https://www.youtube.com/watch?v=fC9hZL270uM
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3859414-should-hygiene-promotion-staff-wear-masks-to-protect-themselves-and-others


للتواصل :-
 etuck@unicef.org

salsulaihi@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

� س�اق كوف�د. �سعدنا
� تغي�� السلوك والوقا�ة خاصة ��    مع تواصل الجهود لتمك��

، � � أب��
� تعمل ��  مشاركة �عض األمثلة واألخ�ار من "المؤسسة الطب�ة الم�دان�ة" ال��

موت و شبوة �دعم من اليون�سف. ح�ث ط�قت FMF منهج الت�اعد  الضالع، ح��
� تنف�ذ عملهم وات�عت مناهج الت�ب�ه من المخاطر والتفاعل المجتم��

 االجتما�� ��
�اإلضافة إ� توف�� محطات الم�اە والصابون  - من خالل توف��   � التمك��  وضمان 

"�دون لمس" لغسل ال�دين لتقل�ل التعرض المحتمل لالصا�ة

� القضاء ع� كوف�د
ساهم ��

•  استجا�ة الطوارئ للم�اە ع� وشك التوقف لنقص التم��ل
ا وم�اە الح�� ع� وشك التوقف � وال�ول�� •  استجا�ة الم�اە لمواقع النازح��

ا و عدة كوف�د-19 � المؤن، عدة النظافة و عدة ال�ول��
•  نقص ��

� سلوك�ات طلب المساعدة الطب�ة و االعتماد ع� التوع�ة فقط
•  انخفاض ��

� التدهور �س�ب كوف�د-19
�� �

•   من المرجح استمرار الوضع اإل�سا��

الفجوات والتحد�ات

مشاهدة الف�ديو...

ة 16-14 يونيو 2020 � إطار كوف�د-19 للف��
كة لرصد السوق �� النتائج الرئ�س�ة للم�ادرة المش��

� ز�ادة الت�لفة اإلجمال�ة لسلة
• ارتفع سعر نقل الم�اە �الشاحنات ب�س�ة ٪150، مما �س�ب ��

 اإلنفاق الدن�ا الالزمة لل�قاء
�ن والديزل أ��� صع��ة حسب المزودين � • �ات الحصول ع� الب��

• وجد أن أوقات تجد�د المخزون لسلع الم�اە وال�ف الص�� والنظافة أع� من أوقات تجد�د
 مخزون الوقود

� المحافظات المختلفة
� أسعار الوقود ��

• لوحظ تقلب كب�� ��

كة لرصد السوق الم�ادرة المش��

االطالع ع� الم��د...

الت�ب�ه من المخاطر والتفاعل المجتم��

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

•  االس�ب�ان ال��� ال��ــــع ل�وف�د-19
� ال��ــــع ل�وف�د-19

•  االس�ب�ان الوص��
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��

mailto:etuck@unicef.org
mailto:salsulaihi@unicef.org
mailto:aseror@unicef.org
mailto:nalhumaidi@immap.org
mailto:yalademi@immap.org
https://www.dropbox.com/sh/hik5ynph37qigoz/AAAp3RT_ciuOURK2DZaQW1IXa?dl=0
https://ee.humanitarianresponse.info/x/YJkKmcSn
https://ee.humanitarianresponse.info/x/dnTmz2aR
https://drive.google.com/file/d/1AK0oK0OkFk-9r2CSkLntg7qW1tU3JRih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpLE_h2S8KcpG9HnnSgf3YXh0-eTDnDD/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/sh/viiu99xmoekaa3u/AACMsI2r58qChYQ9AI1BLL6oa?dl=0
https://www.impact-repository.org/document/reach/353920fc/REACH_YEM_JMMI_Situation-Overview_June-Round-1-2020-1.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1pyNpIZ1mahViRtiorWiYgdueP26yuF5m
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VN5iwjxEUZur0o9EH_4lAbtbc3Hw7xUK
https://www.reachresourcecentre.info/country/yemen/theme/cash/cycle/754/%23cycle-754/
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2311446-faecal-oral-transmission-of-covid-19?utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=3a90f4fdd4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_03_11_29&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-3a90f4fdd4-210683253
https://resources.hygienehub.info/en/collections/2313448-inclusive-covid-19-programming-gender-and-disability?utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=3a90f4fdd4-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_03_11_29&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-3a90f4fdd4-210683253



