
 

 في الموصل  19- كوفيد بمرض لتوعية المجتمعية لوقف االرتفاع في حاالت اإلصابة ة ا حمل تطلق  منظمة الصحة العالمية في العراق

من حملة   مرحلة جديدة  الصحة في العراق  : أطلقت منظمة الصحة العالمية ووزارة 2020تشرين الثاني / نوفمبر  24بغداد، العراق، 

وى.  في الموصل بمحافظة نين ألرتفاع نسب االصابات في المناطق المكتظة بالسكان والمعرضة  19-كوفيد  مرضحول الوطنية التوعية 

،  بدني، والتباعد الماماتالكارتداء االلتزام باالجراءات الوقائية لتجنب االصابة بالمرض، وأهمها بأهمية  مجتمعتهدف الحملة إلى تذكير ال

 .لحفاظ على نظافة اليدينوا

شخص في هذه الجولة من الحملة، بما في ذلك    أكثر من مليون يتم خاللها استهداف". أمانة ، تحت عنوان "صحتك هذه الحملة كما سابقاتها

  آخر سينتقلون من باب إلى من مدنية الموصل مواقع في محافظة نينوى وباستخدام مائة وخمسين متطوعا  10الالجئين والنازحين في 

فذ  المن   الشريكمن خالل    ة.وي مواد التوعالنشر  باالضافة الى    19ن خطر االصابة بمرض كوفيد_طرق البقاء في مأمن مب   واطنينلتوعية الم

والعيادات المتنقلة. كما يقوم المتطوعون   على الشاشات طع الفيديو والرسائل الصوتية بث مقا بواسطة ، دةوحلجمعية الطبية العراقية الم ا

 . والرسائل الصحية المطبوعة   يديومعقمات األ ماماتالكبتوزيع 

  19بمرض كوفيد_من المرجح أن يزداد عدد حاالت اإلصابة "العراق، في ية وبحسب الدكتور أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالم

  أهمية على خالل فصل الشتاء، خاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة شديدة البرودة مثل الموصل والمحافظات المجاورة، مؤكداً 

لحماية    تلك المناطق امر ضروريى مستوى العدوى في  إن السيطرة عل". وقال الدكتور أدهم  " في محاربة تفشي العدوى  المجتمع  مسؤولية 

الصحة بسبب ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بفيروس  المؤسسات ؤدي توعية المواطنين إلى تخفيف العبء على ت سو . العائالت واألصدقاء 

 ". 19مرض كوفيد_  ا لمواجهةات الصحية التي تعمل ليالً ونهاركورونا بين الممارسين والسلط

في المحافظة. ومن هنا ندعو إلى    19بمرض كوفيد_٪ في حاالت اإلصابة  36زيادة بنسبة    االسبوع المنصرم  شهد" ،  الدكتور أدهموأضاف  

 .  "دوائر الصحة العراقية  عدد المسوحات التي تقوم بهاسيع تو

ً عب  ما يمثل وهو 19مرض كوفيد_الموصل، سجلت معدالت إصابة عالية ب  ، فانأجزاء كثيرة من العراق وكما هو الحال في  على النظام   ئا

 . سنوات 3الداخلي الذي انتهى قبل أكثر من   فترة الصراع  الذي تضرر بشدة خالل  و  الصحي الهش بالفعل

ا على توفير الموارد وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على استيعاب الزيادات في  رلقد أحدث تفشي المرض تأثيرا كبي وقال دكتور أدهم، "

 ." حافظة في الم  19ة بمرض كوفيد_االصاب حاالت 

ووزارة   العراق  ووزارة الصحة في إقليم كردستان مركزية، تتعاون منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة ال2020يوليو تموز/ منذ 

المناطق  في  بشكل مكثف  19كوفيد_ حمالت توعية مجتمعية بشأن بتنظيم،  يةشرطة المجتمعالالشباب والرياضة ووزارة الداخلية ممثلة ب 

ء وأربيل  في بغداد والسليمانية والبصرة وواسط وذي قار وميسان والحلة وكربال تفشي الفيروس،  بالسكان والمتضررة من  زدحمة الم

 .إلى ماليين األشخاص في المحافظات اإلحدى عشرة بالمواد التوعوية والوقائية تودهوك. وصلت هذه الحمال 

المملكة المتحدة و  و ألمانياو االتحاد األوروبي من محلية بفضل الجهات المانحة عات المنظمة الصحة العالمية التواصل مع المجتم و تستمر 

 .عيفة والمحرومة في العراقضمان الوصول إلى المجتمعات الضب  ساهمو الذين  تالكوي  و  فرنسا
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