
COVID-19 وس المس�ب لـ WASH ، و�دارة النفا�ات لSARS-CoV-2ـ ، الف��

(WASH) من خالل تلخ�ص إرشادات منظمة الصحة العالم�ة �شأن الم�اە وال�ف الص�� والنظافة (IPC) مل هذا الدل�ل المؤقت وثائق الوقا�ة من العدوى وم�افحتها�� 
وسات كورونا. هذە الوث�قة �� تحد�ث للدل�ل المؤقت السابق �عنوان "الم�اە وال�ف الص�� والنظافة و�دارة � ذلك ف��

وسات ، �ما ��  و�دارة النفا�ات ذات الصلة �الف��
�
� 23 مارس 2020. إنه مخصص لممار�� ومقد�� خدمات الم�اە وال�ف الص�� ومقد�� الرعا�ة الصح�ة الذين يرغبون ��

وس COVID-19" ، الم�شور ��  النفا�ات لف��
.COVID-19 معرفة الم��د عن مخاطر ممارسات الم�اە وال�ف الص�� مع النفا�ات ف�ما يتعلق �ـ

االطالع ع� الم��د... 

الوقا�ة من العدوى وم�افحتها

� تواجهها معظم المجتمعات ال�من�ة ، ال س�ما وأن ال�الد ت�افح للتعامل مع  تعت�� شحة الم�اە من أهم المشا�ل ال��
 جائحة COVID-19. لم �كن لدى س�ان نوخان �مدي��ة عتق �محافظة شبوة مصدر مح�� للم�اە النظ�فة مثل العد�د
� المنطقة موصولة �ش�كة م�اە عامة يتم

 من القرى والمناطق ال��ف�ة. �دأت مشا�ل شحة الم�اە منذ عقود. المنازل ��
� ، توقف ضخ الم�اە � ال�سعي��ات. ومنذ ذلك الح��

رت �س�ب الحرب األهل�ة �� ها من عتق، ل�نها ت��  ضخ الم�اە ع��
 إ� نوخان ولم �ستأنف ، مما ترك المجتمع المح�� دون وصول سهل إ� الم�اە النظ�فة. استجا�ت المنظمة الدول�ة
التنف�ذ وع ق�د  . الم�� أناب�ب رئ��� � ونظام خط 

ك�ب مضخة غاطسة وخزان خرسا�� الناس ب��  للهجرة الحت�اجات 
وس�قدم م�اە نظ�فة وآمنة أل��� من 1800 أ�ة.  االطالع ع� الم��د...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
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https://yemenhumanitarianresponse.exposure.co/a-rural-yemeni-communitys-journey-to-clean-water-access
https://www.who.int/publications/i/item/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-the-covid-19-virus-interim-guidance?utm_source=GWC+Contacts&utm_campaign=d1c04f38cb-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_24_10_14&utm_medium=email&utm_term=0_ef935ae5a1-d1c04f38cb-210683253


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

� إطار اإلستجا�ة ل��اء كوف�د-19 ، تقدم RedR UK وحدات تدر���ة مجان�ة ع��
�� 

ق األوسط وشمال � منطقة ال��
�� � � المق�م�� نت لضمان وصول المستجيب��  اإلن��

إف��ق�ا (MENA) إ� معلومات دق�قة ومهارات فعالة.

اء ة من ق�ل خ��  �ل وحدة �� تج��ة تعل�م�ة تفاعل�ة مجان�ة ، يتم تدر�سها م�ا��
�ة (ما لم �ذكر خالف ذلك). �مكن أن تؤخذ الوحدات �  RedR UK �اللغة اإلنجل��

�ش�ل فردي أو �مجموعة �أي ترت�ب.

MENA COVID-19 الدورات التدر���ة لــ

•  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

االطالع ع� الم��د...

ة 28 يونيو - 2 يوليو 2020 � إطار كوف�د-19 للف��
كة لرصد السوق �� النتائج الرئ�س�ة للم�ادرة المش��

ا للمزودين �ن والديزل وفق� � • ال يزال من الصعب الحصول ع� الب��
� يتم اإل�الغ عنها عند الحصول ع� الوقود • تضخم األسعار هو أ��� المشا�ل االقتصاد�ة ال��

 ومواد الم�اە وال�ف الص�� وخدمات نقل الم�اە �الشاحنات
• �انت أوقات تجد�د المخزون لسلع الم�اە وال�ف الص�� والنظافة أع� من أوقات تجد�د

 مخزون الوقود
� االنخفاض

� ع� التك�ف مع ز�ادات الطلب ب�س�ة ٪50 و100٪ �� • استمرت قدرة ال�ائع��

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��
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https://www.impact-repository.org/document/reach/2c41c065/Joint-Market-Monitoring-Initiative-JMMI-Yemen-Situation-Overview-COVID-19%E2%80%93-28-June-2-July-2020-round-2.pdf
https://www.redr.org.uk/Training-Learning/MENA-Covid-19-Training
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
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



