
 

مرض  منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية تطلقان المرحلة الثانية من حملة التوعية حول  

 19-فيدكو

أطلقت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العراقية المرحلة الثانية من حملة   - 2020آب / أغسطس  9، بغداد، العراق

في المناطق عالية الخطورة في محافظتي ميسان وذي قار  جنوب بغداد. و في وقت الحق من  19-التوعية حول مرض كوفيد

 .صرة وواسط والسليمانيةهذا الشهر سيتم إطالق الحملة التي عنوانها "صحتك أمانة" في محافظات أخرى مثل الب

في المحافظات األخرى   والحقا 2020أغسطس  12أغسطس إلى   9أيام تبدأ من   4في ذي قار وميسان، ستستمر الحملة لمدة 

 أيام في السليمانية.  9أيام لكل محافظة في الجنوب ولمدة   4ولمدة  2020سبتمبر  10إلى  16من تبدأ 

إشراف  بمتطوعا، باالضافة الى أفراد الشرطة المجتمعية من وزارة الداخلية و وزارة الشباب والرياضة    650  شارك في الحملة 

من   360000شركاء منظمة الصحة العالمية المنفذين للحملة الجمعية الطبية العراقية الموحدة. ستوزع هذه الفرق أكثر من 

ى ما يقرب من خمسة ماليين شخص في المحافظات الخمس. كما تلقت المواد التوعوية الصحية ومعدات الحماية الشخصية عل

 .الحملة دعما من قبل  شخصيات مؤثرة مثل رجال الدين والرياضيين والفنانين العراقيين والصحفيين

"جنبا إلى جنب مع شركائنا، نهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص في المناطق عالية الخطورة جراء تفشي  

 من خالل رسائل توعية حول الوباء. تم اختيار المحافظات الخمس بسبب العدد المتزايد لحاالت  19-وى مرض كوفيدعد

في هذه المناطق. ترغب منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في رؤية هذه األرقام تنخفض بشكل  19-االصابة بمرض كوفيد

العالمية في العراق و أضاف: "لكن هذا ممكن فقط عندما تكون كبير". قال الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة 

 ."المجتمعات على دراية بكيفية انتشار المرض وكيفية الوقاية منه

، ولكن امتالك األدوات الالزمة للوقاية من المرض هو عنصر  ل أن "التسلح بالمعرفة أمر ضروريوأضاف الدكتور إسماعي

ضمان أن  ل والقفازات ومعقمات االيدي ظمة الصحة العالمية وشركاؤنا أيضا الكماماتحاسم آخر، ولهذا السبب سوف توزع من

 ." الفيروس القاتلانتشار عدوى هذا  األدوات الالزمة لمنعتكون المعلومات مصحوبة ب

وتية في المناطق الص  الصحية  والعيادات الطبية المتنقلة لعرض مقاطع الفيديو التعليمية والرسائل   الشاشات الجوالةسيتم استخدام  

على إرسال رسائل يومية   . تعمل محطات التلفزيون واإلذاعة تحت قيادة هيئة اإلعالم واالتصاالت العراقيةالمستهدفة بالحملة

توعوية  وقفازات ومنشورات لحماية الشخصية التي تحتوي على كماماتا عدةلمدة شهر واحد. سيتم توزيع و  19-كوفيد حول

 .شخاص في األماكن العامة والشوارع الرئيسية واألسواقعلى األ 19-حول كوفيد

حملة   تقطع  كما  .ذلك المطارات والمراكز التجارية  بما في  أعادت حكومة العراق فتح المعابر الحدودية  ،من تموز/ يوليو  16في  

االنشطة التجارية مع استئناف  ا  أكثر أمانللناس أن يكونو  كيف يمكن  و  الوعي الصحي ا طويالً لتعزيز  التوعية المجتمعية هذه شوط

 .ال يزال يمثل مشكلة صحية خطيرة 19-كوفيد . كما أنه بمثابة تذكير للسكان بأنوفتح المعابر الحدودية

ن  ، أ (ECHO) حكومة دولة الكويت والمفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنيةهذه الحملة مدعومة من قبل 

العالمية ممتنة لهؤالء المانحين على كرمهم المستمر في الحفاظ على سالمة شعب العراق. واختتم الدكتور أدهم  منظمة الصحة 

في غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، وتعقيم اليدين بشكل متكرر، وارتداء   حديثه قائالً: "إننا ندعو السكان إلى القيام بدورهم

 ."جميع األماكن العامة والحفاظ على التباعد البدني في، رية والحشودلتجمعات الجماهي، وتجنب االكمامات

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
 السيدة براء شبع، مسؤولة االعالم التواصل في منظمة الصحة العالمية في العراق 

+964 780 001 0244 
shabab@who.int 

 ن لويس اجيلو، مسؤولة االعالم التواصل في منظمة الصحة العالمية في العراق السيدة بولي
+964 772 987 7288 

ajellopa@who.int 
 مسؤولة االعالم التواصل في منظمة الصحة العالمية في العراق ، السيدة أجيال سلطاني

+964 7740 892 878 

sultanya@who.int 
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