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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 2 مايو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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عدد وحدات العزل

 عدد الحاالت

المختبرات التي تتوفر
بها القدرة على فحص

كوفيد-19

البيضاء

الضالع أبين

مأرب

عدن
5 حالة مؤكدة 

0  حالة متعافية
2 وفيات 

1 حالة مؤكدة 
1  حالة متعافية

0 وفيات 

1 حالة مؤكدة 
0  حالة متعافية

0 وفيات 

صعدة

صنعاء

ذمار

حضرموت

الحديدة

تعز

المحويت

حجةعمران

إب

 أمانة
العاصمة

الجوف المهرة

سقطرى

لحج

ريمةشبوة

3
المحافظات

المتضررة 

38
وحدات عزل الحاالت
المصابة بكوفيد-19 

إجمايل الحاالت المصابة7
 بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها

الحاالت المتعافية1
الوفيات التي2التي تم اإلبالغ عنها

تم اإلبالغ عنها

524,263 شخص تم الوصول إليهم من 
خالل 129,653 زيارة من منزل إىل منزل.

ما يقدر بنحو 20 مليون شخص تم 
الوصول إليهم من خالل رسائل وسائل 

اإلعالم التي تبث على 11 قناة تلفزيونية 
وتذاع يف 20 محطة إذاعية.

7,548,660 مشاهدة لمنشورات وبطاقات 
ومقاطع الفيديو حول كوفيد-19 التي تم 

نشرها يف مختلف منصات التواصل 
اإلجتماعي (مثل واتس آب وفيس بوك 

ويوتيوب وتويتر). 
ما يقدر بنحو 5 ماليين شخص تم الوصول 
إليهم من خالل 240 سيارة متجولة تعتليها 

مكبرات الصوت.   
500,000 شخص تم الوصول إليهم يف أكثر 

من 255 مسجد وقت اآلذان للصالة.
13.5 مليون مشترك يف خدمة الهواتف 

النقالة تلقوا الرسائل النصية القصيرة 
والرسائل الصوتية عبر 4 شركات لالتصاالت.

إشراك المجتمعات المحلية
ورفع الوعي

الترصد والتحقق

7 حاالت تم اإلبالغ 
عنها، 2 حاالت وفاة تم 
اإلبالغ عنها، 1 حالة تم 

اإلبالغ عن تعافيها 
333 من فرق 

االستجابة السريعة 
الصحية تم إرسالها
483 شائعة حول 

كوفيد-19
481 من هذه 

الشائعات تم التحقق 
منها من قبل فرق 
االستجابة السريعة

التنسيق

تم إعداد خطة وطنية مشتركة واحدة لمواجهة كوفيد-19
اجتماعات معقودة من قبل فرق العمل اإلنسانية المعنية بكوفيد 8

19-
ولتعزيز التنسيق، تستمر الوكاالت اإلنسانية بالمشاركة، بما يف ذلك مع 

السلطات، من خالل آليات متعددة كما هو موضح أدناه:
يف صنعاء: الفريق الُقطري اإلنساين

آلية التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية
فرق العمل اإلنسانية

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان (3 مرات 
أسبوعًيا)

اجتماع مجموعة قطاع الصحة على المستوى الوطني (كل أسبوعين)
يف عدن:فريق تنسيق الشؤون اإلنسانية على مستوى المنطقة، مرتين 

يف األسبوع
مجموعة فريق العمل المشترك بين المجموعات القطاعية، مرتين يف 

األسبوع
منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان (3 مرات 

أسبوعًيا)
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ووزارة الخارجية (أسبوعًيا)

اجتماع مجموعة قطاع الصحة على المستوى الوطني (كل أسبوعين)

االستعدادات السريرية
والقدرة على التشخيص

4 مختبرات تتوفر فيها القدرة 
على فحص كوفيد-19

200 فحص تم إجراؤه حتى 
اللحظة (193 نتيجة سلبية و7 

نتائج إيجابية)
90 عامل يف مجال الرعاية 

الصحية تم تدريبهم على الوقاية 
من العدوى ومكافحتها

672 طبيب تم تدريبهم على إدارة 
الحاالت المصابة بكوفيد-19

18 وحدات عزل تشغيلية (3 يف 
الشمال و15 يف الجنوب)

الحفاظ على
النظام الصحي

استمرارية تقديم الخدمات الصحية 
غير المرتبطة بكوفيد-19 كجزء من 

"استمرارية الرعاية"
عدد المرافق الصحية: 4,300 

2,772 مرفق صحي يقدم فحوصات 
المالريا وعالجها وإحالة الحاالت 

ومتابعتها
1,167 مرفق يعمل بكامل طاقته 

التشغيلية
1,605 مرفق يعمل بصورة جزئية

إدارة األمراض المعدية (حمى الضنك 
والحصبة والمالريا وما إىل ذلك)

187 مرفق يقدم الخدمات كاملة
488 مرفق يقدم خدمات جزئية

1,257 مرفق صحي يقدم خدمات 
االستجابة للكوليرا

250 مركز لعالج االسهاالت المائية
1,007 نقطة إعادة اإلرواء الفموي

تم اإلبالغ عن سبع حاالت مصابة بكوفيد19- يف محافظات عدن وتعز وحضرموت. تم اإلعالن عن أول حالة يف 10 أبريل وبناًءا على أنماط انتشار عدوى الفيروس يف بقية البلدان، تقريًبا بعد ثالثة أسابيع، 
هناك احتمال حقيقي جداً أن الفيروس تم انتشاره يف أوساط المجتمعات المحلية دون أن يتم اكتشافه. وهذا يزيد من احتمالية ارتفاع عدد الحاالت المصابة بصورة مفاجئة والتي قد تتسبب بضغط كبير 

على قدرات الرعاية الصحية سريًعا. أسرعت الوكاالت اإلنسانية لالستجابة لكوفيد19-، مستخدمة الموارد الموجودة وأعدت أيضاً استراتيجية االستجابة لكوفيد19- مع السلطات. ويأيت يف صميم هذه 
االستراتيجية إدارة الحاالت بفعالية – عزل المرضى يف منازلهم وإحالة المصابين باألعراض الخفيفة أو المتوسطة إىل مراكز العزل، وذلك سيؤدي إىل تسطح منحنى الوباء، وكذلك إدخال الحاالت الحرجة 

للرقود يف وحدات العزل. ُوضعت استراتيجية اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية وذلك لتوفير المعلومات األساسية لعامة الناس لضمان الوصول إىل المعلومات المنقذة لألرواح والحد 
من إنتقال العدوى من شخص إىل شخص آخر. ومن ضمن األولويات الرئيسية حماية األنظمة الصحية العامة، والتي ستستمر يف التركيز على منع زيادة معدالت االعتالل والوفيات يف 4,300 مرفق 

صحي غير مخصص لحاالت كوفيد19-؛ واحتواء تفشي األمراض الفتاكة بما فيها الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والمالريا. 

المختبرات التي تتوفر بها4
القدرة على فحص كوفيد-19

194
أجهزة التنفس االصطناعي

6,700
الفحوصات/تفاعل البوليميريز

التي تم توفيرها (PCR) المتسلسل

227.5 ألف
أصناف معدات الحماية الشخصية

333
فرق االستجابة السريعة

الصحية المرسلة 

520
أِسرة وحدات

العناية المركزة
الفحوصات التي تم إجراؤها

4,958م3 قيد التجهيز200
1,133م3 متوفرة

آخر مستجدات اإلمدادات


