
 
 

 

91-تحديث األونروا الموجز عن مرض فيروس الكورونا المستجد كوفيد  

0202آذار  91  
 

  covid19@unrwa.org-unrwa: البريد اإللكتروني إلى استفساراتكم ومالحظاتكميرجى إرسال 

 (0202آذار  59الوضع الوبائي )بيانات منظمة الصحة العالمية كما هي في  .9

 عمليات األونروا .0
 

 العمليات المتضررة اإلقليم

 91/3/0202مركز تدريب غزة ومركز تدريب خان يونس مغلقة حتى  إضافة إلى المدارس،جميع  غزة

المددددارس مغلقدددة لشددد ا الودددشرو اليبدددور ممندددو  بدددين القددددس والضدددفة الغربيدددةو بيددد  المدددوظفين فدددي القددددس تحددد   الضفة الغربية
 الحجر المنزلي

التربويدددددة االحضددددانا  وريدددددا  ا وفددددال والمددددددارس والجاميددددا  والكليدددددا  تيليددددع سددددااا  امدددددل الم سسددددا   األردن
 ولمدة أسبواين 0202آ ار  91والمياهد وم سسا  التدريب( ااتبارا من ا حد 

آ ار، وسدددييمل الموظفدددون  01المددددارس مغلقدددة  كافدددة مكاتدددب ا وندددروا سدددتكون مغلقدددة ااتبدددارا مدددن اليدددوم وحتدددى  لبنان
ي المراكددددز ال ددددحية وامددددال  ددددحة البيمددددة والددددزمال  فددددي الموددددتريا  والخدددددما  مددددن منددددازلشم باسددددت نا  مددددوظف

 اللوجستية اوال ين سيتم استداا هم لليمل(

، كافدددة المدددوظفين سدددييملون مدددن المندددزل باسدددت نا : مدددوظفي 0/4/0202المددددارس ومراكدددز التددددريب مغلقدددة حتدددى  سوريا
 والموظفين ال ين ال يستوييون اليمل من المنزلالمراكز ال حية وموظفي الميونا  النقدية والغ امية 

المراكددددددز ال ددددددحية ااملددددددة فددددددي كافددددددة أمدددددداليم اليمليددددددا ، وتقددددددوم بتنفيدددددد  امليددددددا  الفددددددرز للمرضددددددى الدددددد ين  مالحظةةةةةةة 

 ييانون من أارا  تنفسيةو
 

 (0202آذار  91العمل من المنزل والعمل عن بعد )كما هو في  .3
 

 

باإلنابة بأن يبدأ الموظفون اليمل ان بيد، فإن حضور الموظفين في المكاتب سيبقى في حده ا دنىو ا مع تيليما  المفو  اليام انسجام  
، سيداوم الموظفون في المكاتب بوكل ميتادو ومن أجل ضمان الكفا ة 91-وفي غزة، حيث لم يتم اإلبالغ ان أية إ ابة بفيروس كوفيد

 ل ان بيد، يوجع الموظفون بالقيام باآلتي:واستمرارية اليمل خالل الفترة التي يتم فيشا اليم
 البقا  الى ات ال مستمر بفرق املشم وبالمورف انشمو 
 إيال  االهتمام لالت اال  الداخلية المستمرةو 
  91-فيروس كوفيداإلنتران  الخا ة بتيريف أنفسشم ب فحة 
 إرسال بريد الكتروني إلى فريع خدمة المساادة في رماسة امان اHQA@unrwa.org-ServiceDesk إن كان لديشم أية أمور )

 تتيلع بتكنولوجيا الميلوما 
 ت ال بدامرة الموارد البورية في مكان املكمو ويمكن إرسال االستفسارا إن كان لديكم أية استفسارا  تتيلع بالموارد البورية، يرجى اال

 إن لزم ا مرو covid19@unrwa.org-unrwaأيضا إلى بريد 
 

 السفر .4
سيتم إلغا  كافة الرحال   ،0202آذار  91الثالثاء واعتبارا من ا إلى مكتب اليالما  اليامة بدامرة الشجرة ا ردنية، فإنه استناد  

الجوية الدولية من وإلى امان، كما سيتم إغالق الحدود ا ردنية السورية، جابر، وجسر الملك حسينو السفر الوخ ي، بما في 
  لك الراحة واالستجمام، خارج منوقة اليمل، إ ا ما كان إلى بلدان متأ رة، ينبغي أن يتم تأجيلهو

 المتوسومومع منظمة ال حة اليالمية/مكتب ورق و مومع منظمة ال حة اليالميةد من الميلوما ، يرجى زيارة: للمزي 
 

 عدد الحاالت

  :اانتقال محلي لليدوى(و وفيا  3وفا ،  91حالة،  11لبنان 

  :حالة، ال وفيا  اانتقال محلي لليدوى( 38الضفة الغربية 

  :ادوى مستوردة(  ال وفيا  احاال، وفي حالة حاال ،  1ا ردن 

  غزة: ال يوجد حاال ، وال يوجد وفيا 

  سوريا: ال يوجد حاال ، وال يوجد وفيا 
 

 )وباء عالمي( جائحةمن الخطر  جميع البلدان تحت درجة عالية 

 الوضع العالمي 

 913.195  ،وفاة 1.531حالة 

 الوضع في البلدان المجاورة 

  :وفاة 504 حالة، 93.138إيران 

  :وفيا  1حالة،  992اليراق 

  :تانحالة، وفا 992م ر 

 حالة، ال وفيا  958: إسراميل 

 (منظمة ال حة اليالمية المرجع (
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