
� للخطورة العال�ة حما�ة األشخاص المعرض��
� المجتمعات المحل�ة ، و �ستهدف

� لخطورة عال�ة �� تدعم كتلة الم�اە وال�ف الص�� والنظافة الصح�ة ��� الحما�ة ع� مستوى األ�ة لألشخاص المعرض��
األشخاص األ��� عرضة لإلصا�ة �العدوى و�حاجة ماسة للعنا�ة الطب�ة.  االطالع ع� الم��د...ت

ما �� الحما�ة �التغط�ة ؟
� لخطورة عال�ة من أجل حمايتهم من عدوى كوف�د-19 و�التا�� الحاجة للعنا�ة الطب�ة ، يتم ذلك من خالل حزمة من رسائل ط�قة إضاف�ة من الوقا�ة للس�ان المعرض��
� للخطر. والهدف هو تقل�ل مخاطر ورة الخروج لألشخاص المعرض�� التوع�ة والممارسات الصح�ة والنظافة، إ� جانب تقد�م المساعدة الصح�ة والنقد�ة للحد من ��

تعرض هؤالء األشخاص لعدوى كوف�د-19 ، و�التا�� ز�ادة فرص �قائهم ع� ق�د الح�اة ، وتقل�ل الضغط ع� النظام الص�� وعدد الوف�ات.  االطالع ع� الم��د...ت

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

� �اإلجراءات م المجلس الدنمار�� لالجئ�� � � ذمار – ال��
� محافظة حجة ومدينة ذمار ��

3 مدي��ات - المحا�شة وحجة �� �
��

� شملت تعق�م ال�دين و�سج�ل درجة حرارة از�ة ضد كوف�د-19 أثناء توز�ــــع مستلزمات النظافة االستهال��ة ، وال�� االح��
� االشخاص المستف�دين ، إ� الرأس للوافدين إ� مرا�ز التوز�ــــع، �ما ضمن الحفاظ ع� مسافة ال تقل عن م�� واحد ب��
جانب الق�ام �فتح أ��� من 10 مواقع توز�ــــع إضاف�ة لتجنب أي تجمعات للناس. وصلت أ�شطة التوز�ــــع هذە إ� أ��� من

� �ل مدي��ة.
10,000 شخص �معدل 500 أ�ة ��

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
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https://drive.google.com/file/d/1Kvq5V4Pr03J0BTDZVmWz5UTOEbomCdfD/view
https://drive.google.com/file/d/1we1s55kz1-TX2-_rFfijMoc1uLp7IjIO/view


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

�
� لدعم الجهات المحل�ة الفاعلة ��

 قامت بيوفورس ب��شاء هذا التدر�ب الذا��
� تعمل مع المجتمعات ال�لدان الناطقة �اللغة الع���ة وال��

وس وآثارە � هذا التدر�ب ، ستجد معلومات واضحة وموضوع�ة حول الف��
�� 

�اإلضافة إ� الموارد العمل�ة لضمان عمل�ة التدخل مع المجتمعات

نت اوقفوا كوف�د-19 - دورة تدر���ة ع�� االن��

•  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��

� يونيو
ا و عدة كوف�د-19 س�نفذ �� � 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

االطالع ع� الدورة التدر���ة...

ة 27 مايو - 4 يونيو � إطار كوف�د-19 للف��
كة لرصد السوق �� النتائج الرئ�س�ة للم�ادرة المش��

ا ، و�التا�� انخفضت الت�لفة اإلجمال�ة • انخفض سعر نقل الم�اە �الشاحنات إ� النصف تق����
لسلة اإلنفاق الدن�ا الالزمة لل�قاء

� مدينة صنعاء �حوا�� 60٪
• انخفضت ت�لفة سلة اإلنفاق الدن�ا ��

� المحافظات � مأرب وعمران �� األع� ب��
• �انت أوقات إعادة التخ��ن ��

� ع� اس��عاب ز�ادة الطلب ع� السلع • �ش�� التقار�ر إ� استمرار انخفاض قدرة ال�ائع��
ن ب�س�ة ٪50 و 100٪   

كة لرصد السوق الم�ادرة المش��

االطالع ع� الم��د...
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Propor�on of Vendors able to absorb a 50% and 100% 
increase in demand for key items

50% Fuel 50% WASH NFIs 50% Water Trucking

100% Fuel 100% WASH NFIs 100% Water Trucking

الت�ب�ه من المخاطر والتفاعل المجتم��

� لذلك تكي�ف الس�اق مهم. �غض وس التا��  ال يوجد نهج موحد لالستجا�ة للف��
 النظر عما تقرر مؤسستك الق�ام �ه ، نو�� �استخدام هذە الم�ادئ الثالثة

ر ا وللتقل�ل من ال��  لتوج�ه عملك والتأ�د من أنه ال يزال مناس��
 • ابق ع� اطالع 

ك اآلخ��ن وابق ع� اتصال  • أ��
• قم �مواءمة عملك مع االستجا�ة الوطن�ة         االطالع ع� الم��د...

مجة االستجا�ة ل�وف�د-19 الم�ادئ األساس�ة ل��

•  اجعل غسل ال�دين أسهل عن ط��ق ز�ادة توف�� مرافق غسل ال�دين
والماء والصابون    

•  اجعل رسائل غسل ال�دين مفاجئة
ر الناس �أهم�ة وقوة الصابون

�
•  ذك

•  اجعل غسل ال�دين امرا طب�ع�ا واحتف �ه
� تخص كوف�د-19 ات العمل�ة ال��    •  شارك الخ��

و�ــــج لغسل ال�دين خالل المرحلة األو� لالستجا�ة خمس أف�ار لل��
ل�وف�د-19 

االطالع ع� الم��د...
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https://resources.hygienehub.info/en/articles/3884023-key-principles-for-covid-19-response-programming
https://resources.hygienehub.info/en/articles/3878383-five-ideas-for-handwashing-promotion-during-the-1st-phase-of-covid-19-response
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https://drive.google.com/drive/folders/1pyNpIZ1mahViRtiorWiYgdueP26yuF5m
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