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الفريق الُقطري اإلنساني حتى 8 أغسطس 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

حتى 8 أغسطس، بلغ عدد الحاالت المؤكد إصابتها بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها في اليمن 1,801 حالة، تتضمن 513 حالة وفاة مرتبطة بالمرض وتعافي 912 شخص. ويشكل الرجال نسبة 73 في المائة من جميع الحاالت المبلغ عنها، بينما تم اإلبالغ 
أن أغلب الحاالت المصابة وحاالت الوفاة المرتبطة بكوفيد-19 كانت بين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاًما وما فوق. ال يزال العدد األعلى للحاالت المؤكد إصابتها التي تم اإلعالن عنها في حضرموت (772 حالة، منها 238 حالة وفاة و282 حالة تعافي)، 
تليها تعز (298 حالة، منها 80 حالة وفاة و186 حالة تعافي). أما في عدن، التي أعلن فيها عن أكبر ثالث رقم لإلصابات (270 حالة، منها 32 حالة وفاة و194 حالة تعافي)، فلم يتم اإلبالغ عن إصابات أو وفيات جديدة أو تعافي لحاالت مصابة خالل األسبوعين 
الماضييــن. وال تــزال المؤشــرات توحــي باســتمرار انتشــار الفيــروس، وبــأن عــدد الحــاالت المؤكــدة والوفيــات التــي تــم اإلعــالن عنهــا رســمًيا أقــل مــن األعــداد الفعليــة، ويعــزى ذلــك جزئيــاً إلــى االفتقــار إلــى مرافــق الفحــص والتقاريــر الرســمية. يشــعر شــركاء العمــل 
فــي القطــاع الصحــي بالقلــق بــأن يســتمر األشــخاص الذيــن ال تظهــر عليهــم أعــراض اإلصابــة بنقــل الفيــروس لغيرهــم، ويحــّث الشــركاء علــى مواصلــة المجتمعــات المحليــة للمتابعــة لإلجــراءات اإلحترازيــة. ويســتمر التركيــز فــي االســتجابة نحــو إجــراء الفحوصــات 
والترصــد وإدارة الحــاالت، وال تــزال عمليــات شــراء وتوزيــع األكســجين ومعــدات الوقايــة الشــخصية مــن أهــم األولويــات. كمــا أن أزمتــي الوقــود والتمويــل تســتمران ـفـي تهديــد قــدرات التشــغيل للمرافــق الصحيــة واالســتجابة واســعة النطــاق الخاصــة 

بكوفيد-19 واالستجابة اإلنسانية عموما.

عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 والمختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة
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على فحص كوفيد-19 
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• تم الوصول إلى 16.5 مليون شخص عبر منصات التوعية المتعددة.
• رفع األئمة الدينيون الوعي ليصل إلى 3.6 ماليين شخص في 5,000 

مسجًدا 
• تم الوصول إلى 3.5 ماليين شخص عبر الواتساب 

• تم الوصول إلى 8.5 ماليين شخص عبر 451 سيارة متنقلة محملة 
بمكبرات الصوت

• تم تسجيل 10 ماليين مشاهدة للمرئيات المتعلقة بكوفيد-19 على 
العديد من منصات وسائل التواصل االجتماعي

• تم إرسال رسائل توعية حول كوفيد-19 إلى 13.5 مليون مشترك
• استلمت وزارة الصحة العامة والسكان أكثر من 8,800 مكالمة 

بالخط الساخن
• تم تلقي أكثر من 14,730 مكالمة عبر االتصال في برامج الراديو 

• تم الوصول إلى 1.15 مليون شخص في نحو 13,594 من اللقاءات 
المجتمعية وأكثر من 14,073 من الفعاليات االجتماعية للمرأة

• تم الوصول إلى 3.75 ماليين شخص من خالل أكثر من 607,498 
زيارة من منزل إلى منزل وجلسة توعوية متبادلة بين األمهات

• تم الوصول إلى 33,980 شخص من خالل إجراء 920 جلسة توعوية 
في المرافق الصحية

• دعم المتطوعون المجتمعيون وأعضاء النادي التوعوي بين األمهات 
عمليات التوزيع ألطقم مواد النظافة الصحية لـ 8,500 أسرة

• تم تركيب 2,695 محطة لغسل اليدين

• ترفع الوكاالت اإلغاثية من قدرة اإلمدادات والخدمات اللوجستية.
• تم نقل 12,021 م3 من اإلمدادات إلى البلد، بينما ال تزال 2,421 م3 قيد 

التجهيز. تشمل التالي:
- أكثر من 688 سرير لوحدات العناية المركزة                                          

    (PCR)أكثر من 600 من أدوات فحص تفاعل البوليميريز المتسلسل -
- 28,000 مسحة

- أكثر من 5 ماليين قفاز
- أكثر من 600,000 كمامة                                                                                                         

• 8,000 طن متري من اإلمدادات
الطبية في المخازن

• أكثر من 447 حاوية محملة باإلمدادات الطبية
   متواجدة في الموانئ وجاهزة ليتم تفريغها

• 24,000 من أدوات ومالبس الحماية والوقاية
   الشخصية تم شرائها للشركاء العاملين في الخطوط األمامية 

• 100,000 من محاليل الفحوصات قيد التجهيز

إنقاذ األرواحسلسلة اإلمداداتالكبح والتوعية

الحفاظ على األنظمة الصحية العامة

• قامت األمم المتحدة وشركاء العمل اإلنساني على توسيع قدرات المستشفيات بصورة عاجلة في المراكز 
السكانية الرئيسية. شمل ذلك إنشاء 21 وحدة جديدة في المستشفيات المخصصة لحاالت كوفيد-19، 
إضافة إلى 38 وحدة عناية مركزة موجودة حالياً؛ ونشر اثنتين من المستشفيات الميدانية المتنقلة عالية 

السعة لتكفي 100 سرير تقريًبا؛ وتوفير رواتب للعاملين في مجال الرعاية الصحية الموجودين في الخطوط 
األمامية.

• تم تركيب وتشغيل أنظمة طاقة شمسية في 9 مراكز عزل، وتم تركيب 2 من األنظمة في مركزين إضافيين.

من األولويات حماية األنظمة الصحية العامة في 4,300 مرفق رعاية صحية غير مخصص لمعالجة كوفيد
-19. ستستمر هذه المرافق في تقديم خدمات الرعاية الصحية غير مرتبطة بكوفيد-19 لمنع الوفاة من 

األسباب المميتة بما فيها الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والمالريا، باإلضافة إلى تقديم العالج التغذوي 
للنساء الحوامل واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية. 

• 5,049 عدد المرافق الصحية 
• 2,528 عدد المرافق الصحية التي

 تعمل بكامل طاقتها التشغيلية 
• 1,865 عدد المرافق الصحية

التي تعمل بصورة جزئية

جواً
3,061 م3 وصلت 

 172 م3 قيد التجهيز

• 2,779 عدد المرافق الصحية التي تقدم   الخدمات الصحية الخاصة 
بالمالريا بصورة جزئية أو كاملة (فحوصات وعالج وإحالة ومتابعة)

• 1,257 عدد المرفق الصحية التي تقدم خدمات االستجابة للكوليرا
• 982 مرفق صحي يقدم الخدمات التوليدية للوالدات الطبيعية

• 154 عدد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الوالدات القيصرية

       بحراً
8,918 م3 وصلت

 2,249 م3 قيد التجهيز
   

(م3=متر مكعب)(م=مليون)

مواد تم شراؤها وصلت 
إلى البلد هذا األسبوع:

• 39,0700 من معدات 
الوقاية الشخصية 

المتنوعة
• 100 سرير عناية مركزة

عدد الوفياتعدد الحاالت المؤكد إصابتها
عدد وحدات العزل

المختبرات التي تتوفر
 بها القدرة على فحص

كوفيد-19
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