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الفريق الُقطري اإلنساين حتى 9 مايو 2020م

اليمن
لمحـــــــــة إنســـــــــانية حــــــــول التأهــــــــب واالستجـــــــابة

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

بين فترة 10 أبريل؛ حين تم اإلعالن عن أول حالة مصابة بكوفيد19-؛ و9 مايو 2020م، كان هناك 35 حالة تم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 مخبريًا يف اليمن، منها 7 حاالت وفاة نجمت عن العدوى وحالة 1 تم 
اإلبالغ عن تعافيها. يف هذا األسبوع منذ 2 مايو، إرتفع عدد الحاالت المصابة خمسة أضعاف السبع حاالت، حيث تم اإلبالغ عن حاالت جديدة يف محافظات عدن وحضرموت وتعز ولحج ويف مدينة صنعاء. ويشير 

اإلرتفاع الحاد والمفاجئ لعدد الحاالت أن الفيروس انتشر دون أن يتم اكتشافه أو يتم التخفيف من حدته يف اليمن لبعض األسابيع، وهذا يزيد من احتمالية ارتفاع عدد الحاالت المصابة بصورة مفاجئة والتي 
قد تتسبب بضغط كبير على مرافق الرعاية الصحية. أسرعت الوكاالت اإلنسانية لالستجابة وأعدت أيضاً استراتيجية االستجابة لكوفيد-19  مع السلطات. ويأيت يف صميم هذه االستراتيجية إدارة الحاالت 

بفعالية – عزل المرضى يف منازلهم وإحالة المصابين باألعراض الخفيفة أو المتوسطة، وكذلك إدخال الحاالت الحرجة للرقود يف وحدات العزل، وذلك للتخفيف من معدل إنتقال العدوى. وتساندها استراتيجية 
اإلبالغ عن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية التي تقدم المعلومات المنقذة لألرواح لعامة الناس حول الفيروس وكيفية الحد من إنتقال العدوى من شخص إىل شخص آخر. ومن ضمن األولويات 

الرئيسية حماية األنظمة الصحية العامة، والتي ستستمر يف التركيز على احتواء األمراض الفتاكة بما فيها الكوليرا والدفتيريا وحمى الضنك والمالريا يف 4,300 مرفق صحي غير مخصص لحاالت بكوفيد-19 .

عدد المختبرات ووحدات العزل بحسب المحافظة

 227.5 ألف

6.7 ألف

333

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 واتساب 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.

الحفاظ على النظام الصحيإشراك المجتمعات المحلية ورفع الوعي

سلسلة اإلمدادات

استمرارية تقديم الخدمات الصحية غير المرتبطة 
بكوفيد-19 كجزء من "استمرارية الرعاية"

عدد المرافق الصحية: 4,300
يعمل بكامل طاقته التشغيلية: 1,167

يعمل بصورة جزئية: 1,605
يقدم خدمات كاملة: 187
يقدم خدمات جزئية: 488

2,772 مرفق صحي يقدم فحوصات المالريا 
وعالجها وإحالة الحاالت ومتابعتها

1,257 مرفق صحي يقدم خدمات االستجابة 
للكوليرا

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

5
المحافظات

 المتضررة
وحدة عزل للحاالت المصابة بكوفيد-19 
تعمل 18 منها بكامل طاقتها التشغيلية
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الترصد والتحقق

512 شائعة حول كوفيد-19
502 من هذه الشائعات تم التحقق منها من قبل فرق االستجابة السريعة
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لحجســقطرى

ريمةشبوة

28

520
سرير وحدة
عناية مركزة

جهاز تنفس إصطناعي
لوحدات العناية المركزة

أصناف معدات الحماية
الشخصية

فرق االستجابة السريعة الصحية المرسلة
(1,665 موظف) 

154

11.7ألف

العدد التراكمي للحاالت المصابة
بكوفيد- 19 لكل يوم

803

179.1مليون دوالر
التمويل المطلوب

101.6مليون دوالر
مطلوب للصحة

27.8
مليون دوالر
تم استالمه
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عدد وحدات
العزل

المختبرات التي تتوفر
 بها القدرة على فحص

كوفيد-19
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40,000 معقم
15,700 مسحة عينات

11,717  اسطوانة أكسجين/شهر 
8,000 متر مكعب من اإلمدادات 

الطبية يف المخازن 

توسع الوكاالت اإلغاثية من نطاق اإلمداد والتموين والقدرة التوريدية. 
تتواجد حوايل 125.4 طن متري من اإلمدادات بالفعل يف البلد، بينما ال 

تزال نحو 4,836 طن متري قيد التجهيز. وهذا يشمل:

1,000 سرير وحدة عناية مركزة
417 جهاز تنفس إصطناعي

52,400 فحص
1,700 فحص تفاعالت البوليميريز

المتسلسل لكوفيد-19

إجمايل الحاالت المصابة
 بكوفيد-19 التي تم اإلبالغ عنها

الحاالت المتعافية
التي تم اإلبالغ عنها

الوفيات التي
تم اإلبالغ عنها

عدد الحاالت المؤكد إصابتها
عدد الوفيات

8 مايو7 مايو6 مايو5 مايو3 مايو2 مايو1 مايو29 أبريل7 أبريل

مختبرات تتوفر بها القدرة
على فحص كوفيد-19 

اسطوانة أكسجينفحوصات تم إجراؤهافني مختبرات تم تدريبهم فحص/تفاعل البوليميريز
المتسلسل التي تم توفيرها

4,836م3: قيد التجهيز
متوفرة

125.4م3 

آخر مستجدات
اإلمدادات


