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 (2020آذار  52 الوضع الوبائي )بيانات منظمة الصحة العالمية كما هي في .1
 

 

 عمليات األونروا .2
 

 العمليات المتضررة  اإلقليم

الوصول لألشخاص إلى قطاع غزة ممنوع، ومعبر رفح مفتوح للحاالت الطبية الطارئة والفلسطينيين العائدين الذين هم في الحجر. بدأ  غزة 
ب موظفو المكتب اإلقليمي ومكاتب المناطق بالعمل عن بعد، باستثناء قيادة الطوارئ. المدارس ومراكز التدريب المهني ال تزال مغلقة. مكات

لخدمات االجتماعية مغلقة وال يوجد زيارات منزلية إال للحاالت الحرجة. تم توزيع أرقام هواتف ساخنة على كافة المراكز الصحية. اإلغاثة وا
 .من الطلبة بمحتويات عبر الواتساب %50أعمال البناء وأنشطة المساكن معلقة بشكل مؤقت. دائرة التربية والتعليم تتواصل مع حوالي 

الضفة 
 الغربية

ل، بمراقبة القوات األمنية، على الضفة الغربية مع إغالق كافة الوزارات. المدارس وكافة فروع مكاتب اإلقراض تم فرض حظر التجو
الصغير ال تزال مغلقة. موظفو المكتب اإلقليمي والرئاسة العامة بالقدس يعملون من بيوتهم. أطلق برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية 

تب اإلغاثة والخدمات االجتماعية في المناطق مفتوحة وتقدم الخدمات واالتصال لالجئين، وخصوصا العائالت نفسيا ساخنا. مكا خطا اجتماعيا
المعرضة للمخاطر. حملة تطهير المخيمات تجري للمخيمات. تم إعادة نشر سيارات األونروا للموظفين حسب الحاجة. توزيع الغذاء مع 

 .والقدس ونابلس( برنامج الغذاء العالمي مستمر للبدو )الخليل

كافة المعابر مغلقة باستثناء حركة الشحن التجاري. ال يزال حظر التجول قائما حتى إشعار آخر باستثناء األشخاص الذين يحملون تصاريح  األردن
بعد  يمكنهم السير على األقدام من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة 60وحتى  16الكترونية باستخدام السيارات. األشخاص من سن 

حاجياتهم من المحالت المفتوحة. المؤسسات التعليمية وفروع اإلقراض الصغير ومؤسسات المجتمع المدني جميعها مغلقة.  الظهر لشراء
القطاعين العام والخاص مغلقين، باستثناء القطاعات الحيوية. مكاتب المكتب اإلقليمي والمناطق مغلقة والموظفون يعملون من بيوتهم. 

 .بشكل طبيعي. تم تقديم توعية صحية لعائالت الجئي فلسطين ال النظافة يعملونالحراس وعم

تم تكثيف العمل بإغالق البالد، وعلى كافة المواطنين حجر أنفسهم في البيوت. السفر بين المحافظات وكافة وسائل المواصالت الجماعية  لبنان
صحية مفتوحة خالل الفترة بين الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية  وسيارات األجرة والشاحنات الصغيرة( معلقين. المراكز ال تالحافال)

تم منح موظفي األونروا تصاريح بإمكانية الحركة. المدارس ومراكز التدريب مغلقة، وتم تعميم برنامج للتعليم الذاتي. المكتب  .بعد الظهر

الحدود البرية مع سوريا والميناء البحري جميعها مغلقة. موظفو اإلقليمي ومكاتب المناطق مغلقة، والموظفون يعملون من المنزل. المطار و
 .األونروا عاملة تحافالالمراكز الصحية والنظافة يستعملون سيارات األونروا، كما أن بعض 

واألنشطة أعلنت الحكومة السورية عن حظر للتجول في أرجاء البالد من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. األسواق والخدمات التجارية   سوريا
ر مع الثقافية واالجتماعية مغلقة باستثناء الخدمات األساسية. قامت الوزارات الحكومية بتقليص قوتها العاملة. التوزيع الطارئ للغذاء مستم
ة في المحافظة على التباعد االجتماعي. مدارس األونروا ومراكز التدريب والمنظمات المجتمعية مغلقة. عمليات التعقيم والتطهير جاري

المدارس. كافة عمال المساعدات الغذائية والنقدية وعمال صحة البيئة وموظفي األمن يعملون بشكل كامل. أوقات العمل الرسمي في سائر 
بعد الظهر. انخفاض في عدد الجئي فلسطين الذين يحصلون على النقد. موظفو التسجيل   14:00صباحا ولغاية    8:30من   أرجاء سوريا هي

  .ي فلسطين الذين يزورون المكاتبيخدمون الجئ

 .، فإن مكاتب الرئاسة العامة بعمان مغلقة، والموظفون يعملون عن بعد2020آذار  18منذ يوم األربعاء  ع.الرئاسات 
 
 

يستخدم الموظفون معدات شخصية واقية. أدى الفرز وتقليل وقت . (حاالت 5لظهور  في الضفة الغربية صحي البدو ومركز جميع المراكز الصحية تعمل )باستثناء األردن
أشهر. تخفيض/ تعليق بعض الخدمات الطبية  3- 2االتصال والبقاء في المراكز الصحية إلى انخفاض عدد المرضى. صرف لمرضى األمراض غير المعدية أدوية لتغطية 

 هناك خطط لتقليل عدد العاملين الصحيين في المراكز الصحية. .غير الحرجة. التطبيب عن بعد يتم حاليًا أو جاري. العمل عليه
 

خمس نصائح نصائح  .3

لرفاه أطفالكم خالل 

 19-أزمة كوفيد

 

 بما في ذلك الجئي فلسطين )ل ف( عدد الحاالت

 *للعدوى()انتقال محلي  وفيات 4شفاء،  16، ٭؟( 3+  1 :)ل ف ةحال 333لبنان: •

 *)انتقال محلي للعدوى( وفاةشفاء،  ةحال 16، ٭(8 :)ل ف حالة 64الضفة الغربية: •

 *(انتقال محلي للعدوىال وفيات )، شفيتحالة ، ٭ال توجد( :)ل ف حالة 172األردن: •

 *(انتقال محلي للعدوى) ، ال يوجد وفيات٭(حالة واحدة: )ل ف حاالت 9غزة: •

 *عدوى مستوردة( ت)حاال ، ال يوجد وفيات٭(ال توجد)ل ف  حاالت 5سوريا: •
 

 )وباء عالمي( جائحةجميع البلدان تحت درجة عالية من الخطر: 
 لم تعلن بشكل رسمي، ؟ لم يتم تأكيدها بعد( ٭، الصحة)* وزارات 

 (منظمة الصحة العالمية المرجع:) الوضع العالمي:
 

 196، وفاة 18,589حالة،  416,686•
 دولة، منطقة، إقليم

 المجاورة:الوضع في البلدان 

 وفاة 2,077 حالة، 27,017إيران: •

 وفاة 29حالة،  346العراق: •

 وفيات 21حالة،  442مصر: •

 وفيات 5 حالة، 2,171: إسرائيل•
 

 قائمة نقاط االتصال المرجعية ستفسار: األقاليم: لال •

   unrwa.orgy.shahin2@+( العنوان: 962 791300822الرئاسة العامة: د. يوسف شاهين ) •

 COVID-FB-(Corona) 19 يرجى زيارة صفحة األونروا على الفيسبوك: •

موقع منظمة الصحة العالمية/مكتب  و موقع منظمة الصحة العالميةللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  •
 شرق المتوسط 
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