
 

 ( يف إقليم شرق املتوسط19-)كوفيد  2019-نشرة إعالمية: أحدث املستجدات عن مرض فريوس كوروان

حاالت إصابة مؤكدة مبرض  9أعلنت منظمة الصحة العاملية عن إمجايل  - 2020شباط/فرباير  16القاهرة، مصر، 
 .2020شباط/فرباير    16اعتبارًا من  ( يف إقليم شرق املتوسط، وذلك  19-)كوفيد   2019-فريوس كوروان

 9كانون الثاين/يناير و  29حاالت يف الفرتة بني  8وزارة الصحة ووقاية اجملتمع اإلماراتية قد أبلغت عن وكانت 
 .شباط/فرباير  14شباط/فرباير، كما أبلغت وزارة الصحة والسكان املصرية عن حالة واحدة يف يوم 

شفاًء اتًما وخروجهم من املستشفى   2019-ن شفاء ثالث حاالت من مرض كوفيد وأبلغت وزارة الصحة اإلماراتية ع
 .شباط/فرباير  14و  9يف الفرتة بني يومي  

خاِلطني حلالة دالَّة وصلت إىل القاهرة يف 
ُ
واحلالة املؤكدة يف مصر عدمية األعراض، ومت الكشف عنها من خالل حتري امل

يف  19-شباط/فرباير، إذ أتكدت إصابة هذه احلالة مبرض كوفيد  4يناير وكانون الثاين/  21رحلة عمل يف الفرتة بني 
شباط/فرباير يف الصني بعد عودهتا. وجرى عزل احلالة املؤكدة يف مصر يف إحدى مستشفيات اإلحالة. وجاٍر  11يوم 

خاِلطني اآلخرين هلذه احلالة، ونتائج فحصهم حىت اآلن سلبية، وجتري متابعتهم
ُ
 14على مدار الساعة ملدة    اآلن تتبُّع امل

يوًما. وتُنسِ ق منظمة الصحة العاملية مع مراكز االتصال الوطنية املعنية ابللوائح الصحية الدولية يف كل من الصني ومصر 
 .لدعم إجراء االستقصاء الالزم يف مصر

املتحدة وفًقا للربوتوكوالت  ويُتبع اآلن التدبري العالجي حلاالت اإلصابة املؤكدة يف كل من مصر واإلمارات العربية
 .املعيارية

كما رفعت بلدان اإلقليم حالة التأهب واالستعداد للعمليات هبدف ضمان الكشف املبكر عن حاالت اإلصابة احملتملة 
واالستجابة السريعة هلا. ومتت مشاركة املعلومات عن احلاالت املؤكدة واملشتبه فيها يف اإلقليم مع  19-مبرض كوفيد 

ة وفًقا للوائح الصحية الدولية. ووضعت البلدان خططًا وطنية للتأهب واالستجابة ونفذهتا، هبدف تفعيل املنظم



اإلجراءات والتدابري املشددة )إىل جانب اإلجراءات التشغيلية املوحدة ذات الصلة ابملوضوع(، وذلك ابلتنسيق مع 
 .املنظمة

اعات، وتطبيق الرتصُّد الفعَّال والتحر ِي يف نقاط الدخول؛ وتدريب وتشمل هذه التدابري تفعيل آليات تنسيق متعددة القط
خاِلطني وحتديد احلاالت املؤكدة واحلاالت املشتبه فيها؛ والتدبري العالجي 

ُ
ُمقدِ مي خدمات الرعاية الصحية على تتبُّع امل

ى املرافق الصحية، مبا يف ذلك للحاالت وتدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها؛ وتوزيع معدات الوقاية الشخصية عل
يف نقاط الدخول من أجل التدبري العالجي للحاالت املؤكدة واملشتبه فيها؛ واستنفار فرق االستجابة السريعة ورفع حالة 

 .التأهب؛ وتوزيع مواد اإلعالم والتثقيف واالتصال لتوعية العامة وتفنيد الشائعات وتصحيح املعلومات املغلوطة

من املصادر الرئيسية، مثل وزارة   19-اجلمهور على االطالع على أحدث املعلومات بشأن مرض كوفيدوحتث  املنظمة  
وصى هبا وتعزيزها، وميكن االطالع على 

ُ
الصحة ومنظمة الصحة العاملية، واتباع التدابري الوقائية واالحرتازية األساسية امل

 :هذه التدابري على املواقع اإللكرتونية الرمسية للمنظمة

http://www.emro.who.int/ar/health-topics/corona-virus/index.html  
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