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 كورونا تفش ي فيروسل العاشر رصدالتقرير 

15-7-2020 

 أكثر راع منذالص   اأنهكهوالتي  ،ةداخل سوريفي  متزايدة   سرعة  لتفش ي فيروس كورونا ب ة  إنساني   نذر الواقع في سوريا بوقوع كارثة  ي  

  . سنوات   تسع من

 ، باالستنادواجهتهخذة ملدابير املت  والت   ،2020 صف األول من تموز خالل الن   ةحركة تفش ي الفيروس في سوري العاشر قريريرصد الت  

 ها. من املناطق التي نرصد منطقة   ين في كل  ، إلى جانب الوقوف على حال املدني  منطقة   في كل   فاعلةنشر من الجهات الإلى رصد ما ي  

ً
ا
ًًفيًمناطقً-أول

 
 :ًمالًالغربي ًالش

  ايواجه ما يق
 خاص   ،انتشار فيروس كورونا املخيمات، مخاطريعيش ما يقرب من نصفهم في  ،1رب من خمسة ماليين سوري 

 
 بعد ة

  افيه إصابة  تسجيل أول 
 
 األ ، 2020/تموز /9بتاريخ  ،في مشفى باب الهوى  ي  ب  بين الكادر الط

 
من  خاذ مجموعة  مر الذي استدعى ات

 وري  الحكومة الس  من قبل اإلجراءات 
 
  ي  ح  في املنطقة، بإغالق املشفى، والحجر الص   تةة املؤق

 
، ومراجعة جميع ي  ب  على الكادر الط

  تلك الفترة،إلى املشفى خالل  املرض ى الذين قاموا بزيارات  
 
أخرى  . إلى جانب إجراءات  االحتياطي   ي  ح  جراء الحجر الص  إبلب منهم والط

 
 
  ة أسبوع  ة غير املستعجلة ملد  ي  ب  من مثل تعليق الفحوصات الط

 
  .17/7/2020لى إ 10من  اعتبارا

لحالة ل مخالطانوهما  ،ة مشاف  ن يعمالن في عد  ين بفيروس كورونا لطبيبين جديدتيصابتإاإلعالن عن تسجيل  تموز تم   10يوم وفي 

 وري  في الحكومة الس   ةح  ح به وزير الص  حسب ما صر  باألولى 
 
  تةة املؤق

 
ز عزاإمشفى  مشفيين، وهماالحجر على  حيث تم   ،يخمرام الش

 ص بااملتخص  ومشفى الهاند  ،الوطني  
 
 بأ ،ةدلب الحر  إة حت صح  كما صر   ،ةطمأواألطفال في  ءسالن

 
من جميع  نات  خذ عي  أ ه تم  ن

 مركز  15تجهيز  وسيتم  ثالثة مراكز عزل  جاهزة  في إدلب، د و وجبح كما صر   ،لة بكورونااملخالطين/ات لإلصابات املسج  
 
من أصل  ا

30. 

حيث بلغ عدد  ،بفيروس كورونا ات/الجميع غير مصابين أن   ،مشفى باب الهوى  ظهرت نتائج مسحات فحص كادرأمن تموز  11في 

نات   105دلب إنات املفحوصة في مشفى باب الهوى شمال العي   دلب إعم في محافظة أعلنت وحدة تنسيق الد  كما . 160من أصل عي 

 2ابقة.الس   الحاالت قد خالطا املشفى ين فيلفني   أربع إصابات  لى إارتفاع عدد اإلصابات عن 

                                                           
 شبكة شام اإلخبارية عن منسقو استجابة سوريا:  - 1

http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-

%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-

%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-

%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-

%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html 

 
 وحدة تنسيق الّدعم.  - 2

https://www.facebook.com/183006108570955/posts/1327519860786235/ 

http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
http://www.shaam.org/news/syria-news/%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%BA-4703846-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-1674918-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD-%D9%88%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A.html
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عزاز. إويعمل في أحد مشافي مدينة  ،ةي  ح  عاية الص  مي الر  حد مقد  عزاز أل إفي منطقة  خامسة   عالن عن إصابة  اإل  تموز تم   14وفي يوم  

ليرتفع عدد املصابين في املناطق  ،مصابة بالفيروس جديدة   عم عن اكتشاف ثالث حاالت  اإلعالن من قبل وحدة تنسيق الد   كما تم  

ورونا بفيروس ك حاالت اشتباه   ي  أنه ال يوجد بأ ،في مدينة عفرين في املستشفى العسكري   ي  طب   . وأفاد مصدر  إصابات   8لى إرة املحر  

  شاعات  اإل  كل   ن  أو  ،في املدينة
 
   عارية

 رصدها في املنطقة من قبل الس   أما اإلجراءات األخرى التي تم   .ةح  عن الص 
 
  :ة كانتي  لطات املحل

لى إمام حركة املرض ى أصحاب الحاالت الباردة واملسافرين /ت من و أغالق املعبر إ تم   ،عن معبر باب الهوى  صادر   في بيان   -

 21/7.3لى إ 14/7تركيا من تاريخ 

 الد   تم   ،في مناطق سيطرة الجيش الوطني   -
 
 ة األ لخلي   ئ  طار  الجتماع   عوة مباشرة

 
 زمة لتفعيل خط

 
م وارئ، وبذات اليو ة الط

 
 
 قامت مديرية الت

 
نطقة مة املقامة في سمي  ة وغير الر  سمي  ة الر  عليمي  ورات الت  ة األنشطة والد  ربية في املنطقة بتعليق كاف

 ، يتون غصن الز  
 
 واملقامة من قبل املنظ

 
 آخر.  شعار  إى عليم حت  ربية والت  مات العاملة مع مديرية الت

 
 
   ي  وأصدر املجلس املحل

  ،ةيقض ي بإغالق الحدائق العام   ضمن قرار   ،عزاز والباب شرق حلبإمن  في كل 
 
للتجمع  منعا

 وتجن  
 
قم تخصيص و  ،النتشار الفيروس با   76 17171 0090555الر 

 
 ،على االستفسارات حول الفيروس للرد   ساخن   كخط 

 أ
 
 عراض اإلصابة بالفيروس. أو أحد أ ي اضطراب  أعور بو في حال الش

ً
 
ًًةًالعاملةًهنالك،ًفقدًتم ًماتًاملدنيً أماًاإلجراءاتًالتيًقامتًبهاًاملنظ

 
ًالي:ًرصدًالت

 عملت ، كما دلبإة في على إعادة تعقيم املرافق العام   فاع املدني  عملت فرق الد   -
 
ام على تشديد االلتز  ماتالعديد من املنظ

مة  في  العامالتحدى إحيث قالت  ،باإلجراءات الوقائية
 
ًيتم ًإ“منظ ًًنه

 
ًالت ًاملركزإخولًعقيمًقبلًالد  لبسًًويتم ًً،لى

ًًنهًأصبحًتعقيمًاملراكًزأساس يً أكماًً،الكفوفًوالكمامة ًًتعقيمًالفاناتًنهًيتم ًأكماًً،وامًونهايتهفيًبدايةًالد 
 
اقلةًالن

ً
ا
ًتعقيمًمقاعدًاًلًكماًيتم ًً،لألطفالًللموظفين/اتًإضافة ً ًطفالًبشكل 

ًيوميً ًدوري 
ا
 ."ا

-  
 
كما  ،وكلور   ووزعت خزانات مياه   ،وعيةجلسات الت  ، وقامت بتكثيف املياه دعم زيادةببتزويد و أخرى  مات  كما قامت منظ

ام   لكل   إضافية   ضافت مغسلة  أ
 للمستفيدين/ات. حم 

  راتحدى امليس  وأشارت إ -
 
ًًمنذًانتشاًرفيروسًكوروناًتم ً"أنه  فولةفي أحد مراكز الط

 
ًوجيهًلالت

 
ً،قائيةباعًاإلجراءاتًالًوت

ً
 
ًناًكناًلًنتقيً ولكن ًًدًبشكل   

ًًتام 
 
ًبالت

 
ًعليماتًظن
ا
ًًا

 
ًأاًمن

 
ًًن صبحناًنلتزمًأًولًحالة ًأولكنًبعدًظهورًً،عناًالفيروسًبعيد 

ًأ
 
باإلرشاداتًوالت ًبًامرأةً ًي ًسمحًًلحيثًلًيً ً،وجيهاتكثًر ماًأً،يديلىًاملركًزدونًوضعًالكمامةًوتعقيمًاًلإخولًالد 

ً
 
ًجلساتًالت

 
ًوعيةًضمنًاملركزًفقدًخف

 
ًالت ًعلى ًاملستفيداتًمنًالجلسةًوحرصنا ًعدد باعدًبينًاملستفيداتًفنا

ًالزً أكماًً،ونصفًمسافةًمترً  ًلىًاملركزًتقومًالخيمةًخارجًاملركزًبتعقيمهإيدخلًًدايًحأًوً،ةياراتًالخارجيً وقفنا

ً
 
  ه".ورش

متابعةًالعملًبغمًمنًمطالبةًالعديدًمنًاملوظفينً/اتًنهًبالرً أكين املرأة "في حين تشير إحدى العامالت في أحد مراكز تم

ً
 
ًإمنًاملنزلًًواصلًالجتماعيً عبًروسائلًالت

 
ًأًل

 
ًًن ًًاملديًرالقطري  كماًكانًً،اخلًوفيًتركياًرفضًعودةًالعملًمنًاملنزًلفيًالد 

                                                           
 بيان معبر باب الهوى:   3-

https://www.jisrturk.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-

%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7/ 

https://www.jisrturk.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7/
https://www.jisrturk.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7/
https://www.jisrturk.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7/
https://www.jisrturk.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7/
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ً
ا
ًإًسابقا

 
ًًومنًلبسًكفً،الوقايةيجبًالعملًعلىًالرضًمعًاستخدامًأساليبًبأنهًهًنهًوج ًأًل ً،ثناءًالعملأًوكمامة ًًف 

ً
 
ًدًعلىًتعقيمًاملراكًزيوميً وعدمًاستقبالًاملستفيداتًفيًاملراكًزكماًشد ًًساعة ًًعقيمًكل ًوالت

ا
ًً."ا

ً
 
ًًجاهًالعامً الت

 
ًانًحولًالفيروس:ًللسك

 ي  غم من أهم  هذه اإلجراءات وبالر  
 

 بالس   مكتظة   منطقة  رورية في ها قد ال تفي بالوقاية الض   أن  تها، إال
 
ار الفقر، ان، تعاني من انتشك

  وغياب الحد  
 
 عقيم والكمامات الواقية. الت   مواد   لحصول ة لرائي  األدنى من القدرة الش

  هائل   هنالك كم  ن أكما 
 
 ائعات بدأت تنتشر بين الس  من الش

 
 مست شاعات  إان في املنطقة بعد اإلعالن عن اإلصابات األولى، وهي ك

 
 ندة

  ىإل
 
 ي املعرفة من قبل الس  تدن

 
 ك

 
 ي  ان املحل

 
سع: ات  الف ص  في ال ين بالفيروس واإلجراءات، تروي مريم من مخيمات الكرامة وهي طالبة

ً
 
ًجاءتًمذعورة ًً"أنها ًندىًتم ًألترويًلوالديها ًًنًرفيقتها ًنً لً،يً ح ًلىًمراكزًالحجرًالصً إنقلها ًبحالتها ًنً بأهمًاشتبهوا

 
ًهاًمصابة

ً
 
ًأنًتبيً ً،واصلبكوروناًتابعتًحالةًرفيقتهاًمنًخاللًالت

 
ًاملسحةًنتيجتهاًسلبيً ًن

 
ًصبحًمنبوذأولكنًبيتًرفيقتهاًً،ة

ا
ًكل ًًمنًا

،ًندىًرفيقةًمريمًخرجتًمنًهلهًولوًعنًبعد ًأًومخالطةًأويخافًالكثيًرمنًدخولهًً،هلًلشتباههمًبهاًباملرضالجيرانًواًل

ًمادً مًنًتقد ًأالحجًرولكنًلمًتستطعً ًً،ةيً ح ًةًالعلومًالص  ًخاصً ً،هباءًامنًعمرهاًًًوبهذاًذهبًتعبًسنة 
ا
تطيعونًنًأهلهاًلًيسأًة

20ًًمبلغًًدفع
ا
ًًدولرا

 
ًلتستطيعًالت

 
ً".ًكميليً قديمًعلىًالت

  م  أفي حين )
 
ً تقول:دلب إمن ريف  محمد( وهي نازحة

 
ةًبعدًماًسمعتًوخاصً ً،ةًإذاًمرشححداًخاصً ًلىىًسلمًع"وهللاًعمًخافًحت

100ًًنًوالحالتًصارواًإ
 
ًإشويًًمًكل ًعمًعق

 
ً".ليًعمًاشربهاإمًامليًيديًوعمًاغسلًالخضرةًولًويطلعًبأيديًلعق

 

ً
ا
ًمناطقًسيطرةًً-ثانيا

 
ًظام:الن

 شهد شهر تموز تزايد
 
عدد ظام الن   سيطرة ة في مناطقح  لت مديرية الص  سج   إذ، متزايدة   بوتيرة  في عدد اإلصابات بالفيروس  ا

  (179) صف األول من تموز الن   فياإلصابات 
 
 (، 458)لى إاملصابين/ات  إجمالي  ليرتفع  ،إصابة

 
حالة  (35)تسجيل هر كما شهد الش

 جمالي  إليرتفع  ،من الفيروس حالة وفاة   (13)لت الوزارة سج   كما (،140)لى إاملتعافين/ات  إجمالي  ليرتفع  ،من الفيروس شفاء  

  أن عدد الحاالت أكبر بكثير  بظام ن الذين يعيشون في مناطق سيطرة الن  و وري  ويشير الس   4(.22الوفيات إلى )
 
 علنة. من الحاالت امل

  ق إلى اإلجراءات التي تم  طر  وبالت  
 
مشفى ابن رشد لألمراض  ة بتخصيصح  قامت وزارة الص  خاذها ملواجهة تفش ي الفيروس، ات

ب  املركز مجهز   ن  أاإلشارة  جدرت ،أعراض   أي  والتي ال تعاني من  ،ةللحاالت اإليجابي   كمركز عزل   ،ة وعالج اإلدمان بدمشقفسي  الن  

،سرير  50
 
 ح صر  قد هذا و  ا

 
 ي  عميد كل

 
  وعزل   تخصيص فندق الكارلتون كمركز حجر   تم   نهأ ،دمشقبجامعة  ب  ة الط

 
ة ي  ب  للكوادر الط

ر تعديل شروط صدي لوباء كورونا قر  ة الت  باستراتيجي   املعني   الفريق الحكومي  ما أ. و املشتبه بإصابتهم بفايروس كوروناااملصابة 

 ؛في الخارج والعالقين ةوري  الس  الحاملين للجنسية  ات/لمواطنينلدابير واإلجراءات االحترازية، بحيث يسمح ة بالت  خول الخاص  الد  

 خول عبر املنافذ الحدودي  الد  
 
  18ة مع لبنان خالل رعي  ة الش

 
 من توقيت إجراء اختبار ) ساعة

 
 PCRاعتبارا

 
بنانية ( لدى املشافي الل

                                                           
ة،. وريّ ة السّ حّ وزارة الصّ  - 4

IiwidCIhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUz

6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9


 

Page 4 of 5 
 

   ة، على أن يخضع العائدون لحجر  ح  املعتمدة من قبل وزارة الص  
نقل من تثبت إصابته بالفيروس بعد  ، بينما يتم  أيام   5ة ملد   منزلي 

  .ةي  ح  إجراء االختبار إلى مراكز العزل الص  

إغالق مسجد عثمان بن عفان بتنظيم كفرسوسة في العاصمة  تم  و  ،املعرةملفروض على بلدة رأس الحجر ا اراستمر رصد  كما تم  

 أكد من إصابة اثنين من املصلين، وأحد أفراد عائلة مؤذن املسجد بفيروس كـورونا.دمشق بعد الت  

حد مراكز تمكين املرأة في أتقول إحدى العامالت في ، سري  لعنف األ ل وفي تزايد   واضحة   حاالت  ل هنالك رصد   آخر كان من جانب  

ًًأي ًًتشهدًلمًسري ًاًلًالعنفًحالتدمشق: " ًإًوًتناقص 
 
ًًازدياد،ًفيًهيًمان

ا
ًاملراحلًآخًرًفيًالحالتًإًلًعنًاإلبالغًيتم ًًًلًوغالبا

ًًعلىًًررً الضً ًوقوعًعند
 
ًًالذيًهًوًةالقوً ًميزانًخص،الش

 
ًةتصاديً الق)ًةالقوً ًميزانًاختالفًوبالتاليً،البشرًبينًبالعالقةًميتحك

ًًوالستغاللًالعنفًازديادًلىإًييؤدً ً،(ةوالجتماعيً  ًًبشكل  ًًهناكً،القاربًبينًهيًالحالتًغالبية.ًواضح 
 
ًاربالقًغيًرًعنف

ً(".القاربًبينًيتمًالعنفًرباعأًثالث)

ً
ا
ًسوريا:مناطقًشمالًشرقً-ثالثا

 لم تسج  
 
  قامتصف األول من تموز. حيث في الن   قريرعداد هذا الت  إخالل فترة  حالة إصابة   ة أي  اتي  ل اإلدارة الذ

 
 ةتي  ااإلدارة الذ

 أصدرت قرار حيث  ،ظامالن   ة بعد تفش ي الفيروس في مناطق سيطرةخاص   ،جديدة   احترازية   بإجراءات  
 
 إ سيتم   أنهمفاده  ا

 
 ةغالق كاف

 املعابر الحدودي  
 
 يستثنى و  13/7/2020من تاريخ  ة اعتبارا

 
ىالب حمن القرار الط  وتدخل فقط الحاالت ،انتهاء فترة االمتحانات ت 

،يوم 14ة ملد   ي  ح  ة وتخضع للحجر الص  اإلنساني  
 
عد بادخال جنازات املوتى بسبب جائحة كورونا والحفاظ على الت  إ بمنعرت قر  كما  ا

 هت الس  ووج   ،االجتماعي  
 
  .ى االجتماعات الكبر و عراس األ  و في دور العبادة وخيم العزاء باعد االجتماعي  لى الحفاظ على الت  إان ك

 ة الد  اإلدارة املدني   أصدرت كما
 
 يمقراطية ملنطقة الط

 
 شعبي   ،منعت بموجبه إقامة الحفالت باختالف أنواعها بقة تعميما

 
م أكانت  ة

 عراسأ
 
 إى أعياد ميالد و حت  أ ا

 
 ي  مكتب املتابعة الفن  ن ع صادرة   خذ رخصة حفلة  أ بعد املوافقة و ال

 
 قافي  ة والث

 
 5بقة.ة في الط

غالق إو  قة الوطني  في مشفى الر   وجود إصابة   عنتناقله  م  ما ت ،قةبالر   ة وإدارة املشفى الوطني  ح  نفت لجنة الص   قةفي محافظة الر  

دت إجراءاتها االحترازية في املراكز والن  ح  وأعلنت لجنة الص  . املشفى في  مباشر   واملستشفيات التي تشرف عليها بشكل  قاط ة أنها شد 

 مع الت   ،قة وريفهامدينة الر  
 
 تزامنا

 
 اتي  دابير الوقائية التي أعلنتها اإلدارة الذ

 
 ملنع تفش ي فيروس كورونا.ة مؤخ

 
 را

 
 
 عب في الر  طالبت بلدية الش

 
  ،ةالكيميائي   ،ة)الغذائي   ة موردي املواد  قة كاف

 
 بلدية بشكل  ابع للالت   املخبر املركزي  فات( بمراجعة املنظ

  
   للحصول على شهادة تحليل   دوري 

 و ال مانع.أ مخبري 

 دابير الالزمة بخصوص كورونا في الخامس مناإلجراءات والت   فيما يخص   ة( قرارات  ح  )رئاسة لجنة الص   قة املدني  أصدر مجلس الر  

 تموز وهذه القرارات هي:

  قة املدني  واألعراس وخيم العزاء في مناطق مجلس الر   جمعات واالحتفاالتمنع الت   -
 
 ة.ة العام  ح  على الص   حفاظا

                                                           
 وكالة سمارت، - 5

 https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84 

https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84
https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84
https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84
https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84
https://smartnews-agency.com/ar/wires/2020-03-19-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%84
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 ة في دور العبادة.لوات الجماعي  منع الص   -

  ةجمعات في الحدائق العام  منع الت   -
 
ة
 
  والكافتيرياتوإغالق املقاهي  ،كاف

 
 ة.لبات الخارجي  واملطاعم واقتصار عملها على الط

-  
 
 ي  ح  وام واملناوبات في املشافي واملراكز الص  بالد  شديد على االلتزام الت

 
 ة.ة كاف

  باعد االجتماعي  االلتزام بقواعد منع انتشار العدوى )الت   -
 
ة واملطاعم ي  ب  ووسائل الوقاية من العدوى( في العيادات الط

 واألماكن املغلقة.

 ح مكتب الت  صر  و 
 
  ربوي  وجيه الت

 
عتاد املدارس هذا العام قبل املوعد املافتتاح  سيتم  نه أقة عليم في الر  ربية والت  في لجنة الت

 الذي نجم بسبب جائحة كورونا. لتعويض الفاقد العلمي  

 


