تقريرالرصد الحادي عشرلتفش ي فيروس كورونا
31-7-2020
ينذر الواقع في سوريا بوقوع كارثة إنسانية لتفش ي فيروس كورونا بسرعة متزايدة في جميع املناطق السورية ،وبشكل خاص في
مناطق سيطرة النظام السوري ،ومناطق شمال غرب سوريا ،في ظل نظام صحي متهالك أنهكته حرب دامت ألكثر من  9سنوات،
حيث تشير املعلومات الواردة عن تفش ي الفيروس في داخل سورية عن كارثة إنسانية في ظل إجراءات وقائية وصحية متواضعة
جدا.
يرصد التقرير الحادي عشر حركة تفش ي الفيروس في مناطق سوريا املختلفة والتدابير املتخذة ملواجهته ،خالل النصف الثاني من
شهر تموز في املناطق التي يتم الرصد فيها.
ا
أول -مناطق سيطرة النظام:
شهد النصف الثاني من شهر تموز تزايدا واضحا في عدد اإلصابات بفيروس كورونا ،حيث سجلت وزارة الصحة التابعة لحكومة
النظام السوري ( )299إصابة في النصف الثاني من تموز؛ ليرتفع إجمالي املصابين/ات إلى ( ،)757وأشارت الوزارة إلى تسجيل ()97
حالة شفاء من الفيروس في نفس الشهر ليرتفع إجمالي املتعافين/ات إلى ( ،)237كما سجلت الوزارة ( )21حالة وفاة من الفيروس
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى (.)43
يؤكد السوريون الذين يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري أن عدد الحاالت أكبر بكثير من الحاالت املعلنة ،إذ أن أعداد
املوتى أصبح ظاهرا للعيان وال يمكن إخفاءه ،يقول (أ.م) من محافظة درعا" :لم يعلن النظام سوى عن عدة حالت في املحافظة،
لكن في الحقيقة هنالك عدد كبير من املصابين ،ففي بلدة تل شهاب تم تأكيد إصابة طالبة جامعية تسببت إصابتها في نقل
العدوة لوالدتها كما تم تسجيل اشتباه إصابة بعدد كبير من مخالطين العائلة في نفس البلدة ولم يتم فحصهم أو توثيق
ا
الحالت ويقدرعدد املصابين في بلدة تل شهاب غرب مدينة درعا حسب تشابه أعراض اإلصابة أكثرمن  20شخصا"
وفي ريف دمشق يقول (خ.إ) "املرض انتشربكل الشام وريفها ،سيارات اإلسعاف عم تدخل كل يوم على أغلب املناطق ،بقدسيا
ا
مثل ارتفعت حالت الوفيات وكل يوم صار عندنا  5و 6وفيات على األقل" .ويتداول نشطاء املجتمع املدني أنباء عن عدد كبير
من اإلصابات بين الكوادر الصحية من غير الوصول إلى رقم حقيقي ألعداد الوفيات بين الكوادر الطبية ،في ظل املعلومات
الشحيحة التي يعلنها النظام عن حجم االنتشار للفيروس في مناطق سيطرته.
اإلجراءات الحكومية املتخذة:
 رفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل بعد إجراء مسوحات طبية واسعة ملعرفة وضع فيروس كورونا في البلدةظهرت نتائجها سلبية .وأيضا رفع الحجر عن بلدة رأس املعرة بتاريخ  23تموز.
 بتاريخ  20تموز :أعلن وزير الصحة في حكومة النظام أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإغالق صاالت األفراح والعزاء،وعملية التطبيق تبدأ في  24تموز.
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أ -بتاريخ  22تموز أعلنت وزارة األوقاف في حكومة النظام عن تعليق صالة عيد األضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق
فقط ،الرتباطها ببعض العادات االجتماعية املؤدية للتزاحم ،إضافة لتعليق كافة الدروس واملجالس وحلقات التدريس
الديني وأنشطة معاهد األسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر .استمرار إقامة صالة الجمعة وصلوات
الجماعة في دمشق وريف دمشق وكافة املحافظات على أن تكون منضبطة بالقواعد الصحية واإلجراءات االحترازية
املعمول بها حاليا .إغالق كافة صاالت التعزية واألفراح التابعة لوزارة األوقاف في محافظتي دمشق وريف دمشق حتى
إشعار آخر.
أما وزارة السياحة فقد أصدرت بتاريخ  23تموز :مجموعة من التعليمات منها:
أ -التأكيد على إغالق كافة صاالت املناسبات االجتماعية واألفراح املغلقة املصنفة واملرخصة في املنشآت السياحية أو
امللحقة بها.
ب -منع إقامة أي حفالت فنية (خطوبة ،أعراس) في منشآت اإلطعام السياحية املغلقة (مطاعم ،صاالت شاي ،كافيتيريات)،
وااللتزام بشروط نسبة اإلشغال القصوى .%50
ت -بالنسبة للصاالت املكشوفة وامللحقة باملنشآت السياحية يتم تطبيق عامل استثمار ال يزيد عن  %40عند إقامة
الحفالت ،مع التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن الفريق الحكومي املكلف بإجراءات التصدي لفيروس كورونا،
وتعليمات وزارة السياحة.
ث -اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحق املنشآت املخالفة ،وتنظيم الضبوط الالزمة تحت طائلة اإلغالق.
خصصت وزارة الصحة أربعة مراكز جديدة إلجراء فحص بي س ي آر ،خاصة للراغبين بالسفر خارج سوريا ،كما تم اإلعالن على
أن عمليات إعادة املواطنين العالقين في الخارج تتواصل تدريجيا ،وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي واستعدادات مراكز
الحجر والعزل ،كما يدرس موعد فتح املطارات .وبخصوص املواطنين الراغبين بـالسفر للخارج سيتم البدء بإجراء فحوصات ()PCR
بتاريخ  21تموز في مراكز محددة ،والبدء بإعطاء وثيقة تثبت خلوهم من اإلصابة بالفيروس.
الوضع القتصادي والجتماعي في مناطق سيطرة النظام السوري:
سجلت األيام األخيرة من شهر تموز ارتفاعا في سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية ،مما تسبب في استمرار ارتفاع أسعار
السلع األساسية ،كما تعاني بعض القطاعات التجارية من اإلغالقات بسبب تفش ي وباء كورونا وانعدام الحركة التجارية؛ يقوم
(م.ت.د)" :أعمل بمحل حلويات؛ لقد توقف عملي بشكل شبه كامل مع توسع انتشار الفايروس في البلد ،الناس ما عاد
ا
استرجت تشتري من املحلت إل األشياء الضرورية والحلويات تعتبر من الكماليات لهيك وقف شغلي .وأنا حاليا عاطل عن
العمل وأعاني من أزمة مادية كبيرة"
كما تم رصد انتشار حاالت السرقة في املناطق الخاضعة لسيطرة النظام ،بسبب تدهور األوضاع االقتصادية ،حيث سجلت حاالت
سرقة في دمشق وريف دمشق وأرياف محافظة درعا ،وطالت السرقات املحال التجارية واملنازل ،وبعض املعدات الصناعية
والزراعية .يقوم (م.ع) وهو فني صيانة مضخات ومولدات كهربائية" :عدد السرقات بمحافظة درعا كبير ،وبحكم عملي عرفت
باألسبوعين املاضيين انو بناحية املزيريب انسرق أكثرمن عشرماتورات ضخ ماء من األراض ي الزراعية ،كثيرمن املرات بعرف
ا
انو املضخة اللي عم أصلحها مسروقة لكن ما بقدرأواجه السارق خوفا من النتقام مني أو تخريب محلي".
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كما تم رصد فقدان عدد كبير من األدوية من السوق في محافظة دمشق ،حيث شكا بعض املدنيين من عدم تمكنهم من الحصول
على األدوية.
من ناحية أخرى استمرت الحكومة في إغالق عدد من شركات الصرافة بحجة تعاملها بشكل غير قانوني مع الحواالت الخارجية،
مما أثر على عدد كبير من املدنيين الذين كانوا يعتمدون على ما يرسله أبنائهم املغتربين في الخارج ،ويسعى النظام لحصر الشركات
التي تقوم بتحويل األموال إلى سوريا بالشركات التي تلتزم بسعر الصرف املحدد من قبل البنك املركزي ،وهو ٌ
سعر أدنى بكثير من
السعر الحقيقي للصرف.
ٌ
نشاط ٌ
كبير للمنظمات والجمعيات بسبب تفش ي الوباء ،و غالبية األنشطة انتقلت إلى التوعية عبر
النشاط املدني :هنالك
وسائل التواصل االجتماعي ،و أيضا تشجيع املجتمعات على االلتزام بوسائل الوقاية و الحماية من فيروس كورونا ،و أيضا الدفع
باتجاه أخذ تدابير بخصوص الدعم االقتصادي و اإلنساني للفئات املهمشة و الفقيرة .يوجد ٌ
دور ٌ
كبير للنساء و الفئة الشابة
بتعزيز عمل املجتمع املدني و صموده.
ا
ثانيا -في مناطق الشمال الغربي:
ارتفعت عدد الحاالت املصابة بفيروس كورونا إلى ( )31إصابة مع نهاية شهر تموز ،ووصل مجمل الحاالت التي تم اختبارها (،)3470
أما الحاالت السلبية ( ،)3439إلى جانب تسجيل  16حالة شفاء ،ولم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس .تركز انتشار اإلصابات في كل
من مناطق سرمدا وسرمين وأطمة وإعزاز والباب وأخترين وإدلب.
وفي تاريخ  18تموز تم تسجيل  4إصابات جديدة بالفيروس ،مما جعل الخوف يتسلل لقلوب الناس ملعرفتهم التامة أن هناك عجزا
في القطاع الصحي في الشمال الغربي.
ا
ٌ
أم عبدو نازحة من خان شيخون قالت "الخوف يتسلل لقلبي كل يوم من انتشار املرض ،طبعا إذا انتشر أكثر من هيك الوضع
رح يصير ل يحتمل هون ما في مشافي وهللا عم فكر مع زوجي إذا صار كثير هون نبيع بيتنا إلي شقينا لعمرناها وندفعه للمهربين
حتى نطلع على تركيا ،على القليلة هناك في مشافي وفي أدوية إذا الواحد مرض في مشفى تأويه ،أو حتى إذا احتاج دوا بلقي ،وهللا
الفيروس هاد الدول الكبيرة عجزت عن علجه ،نحن هون باملحرر بدنا نلقي علج إلو أحسن الش ي الواحد يطلع برا البلد".
وفي تاريخ  21الشهر تم تسجيل  3حاالت إيجابية بالفيروس مخالطة لحاالت سابقة أما في 24تموز تم تسجيل إصابة جديدة في
مدينة سرمين قادمة من مناطق النظام ،حيث تم العمل على حصر كل املخالطين/ات لحالة مدينة سرمين ،كما تم توجيه نداء
فحواه ُ"يرجى من كل األهالي اتباع إجراءات الوقاية من مرض كوفيد  ،١٩و اإلبلغ عن الحالت املشتبهة عبر مراجعة أقرب
نقطة طبية أو عبر التصال على األرقام املخصصة من قبل مديريات الصحة ونظام اإلحالة" كما تم الطلب والرجاء من كل
األهالي القادمين من مناطق النظام االلتزام بالحجر املنزلي مدة  ١٤يوما مع إبالغ أقرب مركز صحي في حال حدوث أعراض فيروس
كورونا.
في  25تموز تم تسجيل  3إصابات ،وفي  26تموز تم تسجيل  3حاالت جديدة إيجابية ،وفي  28تموز تم تسجيل حالة إيجابية جديدة،
وفي  30تموز تم تسجيل حالة إيجابية أيضا.
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اإلجراءات الرسمية :تمثلت بدعوة مديرية الصحة بإدلب مراجعين/ات مشفى باب الهوى إلى تطبيق عدة تعليمات للوقاية من
اإلصابة بفيروس كورونا ،كما تم إقرار قرار رسمي بإغالق معبر دارة عزة – الغزاوية ،ومعبر أطمة – دير بلوط ،من يوم الجمعة17
تموز الساعة الثامنة صباحا ،وحتى إشعار آخر بسبب اإلجراءات الوقائية النتشار فيروس كورونا موجهين إلى أن املعبرين سيبقيان
سالكين فقط للعسكريين (دون عائالتهم) ،وذلك من أجل تبديل نقاط الرباط والجاهزية القتالية ،ليتم في اليوم التالي السماح
باملرور على املعبر ألصحاب املوافقات الخاصة الصادرة من املجالس املحلية ملنطقة الحكومة املؤقتة .وبتاريخ  2020/07/20تم
استئناف حركة عبور املسافرين من وإلى تركيا ،مع التأكيد بأنه من املحتمل أن يتم إعادة إغالق املعبر في أي لحظة من قبل الجانب
التركي ،لذلك تم الطلب من العالقين/ات في سوريا أو في تركيا بالسفر مباشرة دون تأخير ،مع التشديد بالتقيد التام في اتباع
اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة ،والتشديد على ارتداء الكمامات
الطبية ،والحفاظ على مسافة آمنة بين كل شخص وآخر ،باإلضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين وتعقيمهما بشكل دوري ،وتجنب
املصافحة والسالم باأليدي أو االحتكاك مع اآلخرين.
من جانب آخر قامت وزارة الصحة في الحكومة املؤقتة في املناطق الخاضعة لسيطرتها بإغالق الطرقات العامة املؤدية لبلدة
سرمين ،و فرضت الحجر الصحي على املدينة ،بعد تسجيل حالة إصابة بفايروس كورونا قادمة من دمشق ومخالطة لعدد من
السكان في املدينة ،ليعاد رفع الحظر تدريجيا بعد التشاور بين وزارة الصحة واملجلس املحلي واملعنيين في سرمين ونظرا للنتائج
األخيرة ملسحات املخالطين/ات ،والتي كانت سلبية واللتزام املصابين/ات واملخالطين/ات بالحجر املنزلي؛ تم افتتاح معبر من الجهة
الشمالية ،مفرق بنش ،والشرقية ،القوس ،مع وضع فرق للتعقيم والفحص لضمان السالمة1.
كما تم تعليق العمل في مشفى باب الهوى ملدة أسبوع من تاريخ  19إلى  26تموز لعدم جاهزية املشفى لتطبيق معايير السالمة التامة
للمراجعين واملرض ى ،وذلك نتيجة ظهور إصابات جديدة في سرمدا وقربها من مشفى باب الهوى ،باعتبار سرمدا هي ٌ
ٌّ
اقتصادي
مركز
في الشمال الغربي ووجود كثافة سكانية كبيرة فيها ،واستثنى من قرار تعليق العمل في املشفى ،كال من قسم الوالدات الطبيعية
والقيصرية وقسم اللقاح.
أما عن اإلجراءات املتخذة من املجتمع املدني وخاصة املنظمات اإلنسانية العاملة في الشمال الغربي؛ فتمثلت بإقامة خيمة عزل
عند باب كل مركز طبي ،يقوم العناصر املتواجدين/ات في الخيمة بتعقيم أيدي املراجعين/ات ،وقياس درجة الحرارة ،والتأكيد
على أن ضرورة التباعد عند الدخول في غرف االنتظار ،وفي بعض املراكز الطبية كما في مشفى األمومة والطفل في قاح ،تم إلى
جانب تعقيم األيدي ،تعقيم األقدام بالكلور املمدد للمراجعين/ات قبل الدخول ،وتم التركيز على مبدأ عدم السماح بالدخول إلى
املشفى إال مع مرافق واحد للمريض لتجنب االزدحام.

 - 1الحكومة السورية المؤقتة،
https://www.syriaig.net/ar/533/content/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5
%D8%AD%D8%A9:%20%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A3%D8%BA%D9
%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9
%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%
88%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%20%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF%2
0%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%2
0%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%A7
%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9
Page 4 of 8

ستمرت فرق الدفاع املدني في حمالت التطهير والتعقيم للمرافق العامة واملخيمات ،كما قامت العديد من املنظمات بمتابعة
أنشطتها عبر اإلنترنت ،وأيضا القيام بدور كبير وبشكل أساس ي النساء والشباب لزيادة إجراءات الوقاية والحماية من فيروس
كورونا ،وأيضا من أجل تحقيق متطلبات املجتمعات املحلية .كما أن بعض املنظمات اإلغاثية اتبعت طرق إيصال اإلغاثة إلى منازل
املستفيدين لتضمن منع االزدحام.
ا
ثالثا -مناطق شمال شرق سوريا:
قامت اإلدارة الذاتية بإصدارمجموعة من القرارات على مستوى جميع مناطق شمال شرق سوريا بتاريخ  24تموز  ،2020جاء
فيها :إنه وبسبب جائحة كورونا العاملية وظهور أربع حاالت جديدة ومؤكدة في شمال وشرق سوريا ،تقرر ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تغلق كافة املعابر الحدودية اعتبارا من صباح يوم الجمعة الواقع في  2020/7/24وبشكل كامل.
تخضع للحجر الصحي ملدة  14يوما أي حالة إنسانية تدخل إلى مناطق اإلدارة الذاتية اعتبارا من تاريخ .2020/7/24
يمنع إدخال جنازات املوتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
تمنع التجمعات واالحتفاالت واألعراس وخيم العزاء حفاظا على الصحة العامة.
تمنع الصلوات الجماعية في دور العبادة كافة حفاظا على الصحة العامة.
يقتصر عمل املطاعم على تلبية الطلبات الخارجية فقط.
يطلب من الجميع في شمال وشرق سوريا االلتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد االجتماعي في كافة األمكنة (أماكن
العمل ،األماكن العامة).
يطلب من املؤسسات املختصة في املعابر اتخاذ اإلجراءات الصحية املشددة على املعابر (البضائع ،األشخاص).
مدة هذا القرار خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره.

وتقوم منظمات املجتمع املدني في شمال وشرق سوريا ،وبشكل خاص النساء و الفئة الشابة بدور مهم في التوعية بضرورة التزام
إجراءات الوقاية و الحماية من فيروس كورونا ،و تعزيز تقوية و صمود املجتمعات املحلية ملواجهة اآلثار املترتبة على الوباء.
في محافظة الحسكة:
ٌ
أعلنت هيئة الصحة ضمن اإلدارة الذاتية بتاريخ  23تموز عن إصابة  4أشخاص بفيروس كورونا ضمن مناطق نفوذها ،ثالثة منها
في مدينة قامشلي والرابعة في مدينة الحسكة .وبتاريخ  30تموز سجلت الفرق الطبية في مناطق “اإلدارة الذاتية”  17إصابة جديدة
بفيروس “كورونا” ،كما أن هيئة الصحة في اإلدارة الذاتية رفعت الحظر عن مبنى بحي اآلربوية جنوبي القامشلي ،بعد نحو /10/
أيام على فرضه لالشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا بين أحد سكانها.
وبتاريخ  27تموز استقبل مطار القامشلي ،طائرتين تحمالن أكثر من  /700/راكب من مطار دمشق ،وذلك بعد ساعات من إعالن
الحكومة السورية واإلدارة الذاتية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ،لكن القادمين توجهوا إلى منازلهم بدال من مراكز
الحجر الصحي .ومع استمرار انتشار جائحة كورونا ،قررت خلية األزمة في إقليم الجزيرة اتخاذ عدة تدابير بتاريخ  ٢٩تموز:
 -1حظر التجوال والتنقل بين املدن والنواحي والحظر الكامل خالل عطلة عيد األضحى ،ويستثنى منها فقط الحاالت الطارئة.
 -2منع التجمعات بكافة أشكالها (أفراح -عزاء – الحدائق العامة -املنتزهات -دور العبادة -املسابح -صاالت الرياضة -املطاعم
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ٓ
 -3تعليق الدوام في جامعة روج افا ،مراكز التدريب ،والحضانات والروضات إلى حين صدور قرار معاكس.
 -4ضرورة التقيد التام بالحجر املنزلي لجميع حاالت االشتباه التي ال تحتاج إلى نقلهم للمراكز الصحية.
 -5ضرورة التقيد بقواعد التباعد االجتماعي في جميع األماكن ،وضرورة التزام أصحاب املحال واألفران وغيرها باإلجراءات
الوقائية.
 -6تمنع كافة الزيارات إلى السجون.
 -7إيقاف باصات النقل الداخلي داخل املدن.
 -8تكون القرارات نافذة بتاريخ  30/7/2020واملصادف يوم الخميس.
ا
يقول أحد سكان الحسكة وهو ٌ
عامل في محل صحية" :أنا أعمل في محل لألدوات الصحية ،وفي فترة الحظراألولى تضررت كثيرا
ا
ا
ا
ا
كوني أقبض مرتبا أسبوعيا ،وهذا أثرعلي كثيرا ،اآلن يتحدثون عن حظرجديد ،أنا أخاف كثيرا على وضعي القتصادي ،بسبب
ا
األسعارالعالية ل نستطيع تأمين مستلزمات الحياة ،أحيانا تأتيني حوالت خارجية لولها ملتنا من الجوع وهللا يعين الكل".
كما أنشأت «اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي» ،بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئين ،ومنظمة اليونيسيف
والصحة العاملية التابعة لألمم املتحدة بتاريخ  22تموز ،قسما خاصا للعزل ملواجهة جائحة «كوفيد »19-في مخيم الهول بمحافظة
الحسكة (شرق سوريا) ،في إطار التحضير ألي انتشار محتمل لفيروس «كورونا» ،ويضم مركز العزل  80سريرا في املرحلة األولى،
مزودة بغرفة للطوارئ ومختبر للتحاليل .وفي  26تموز جرت عمليات تعقيم املرافق العامة ومدارس اإليواء في بلدة تل تمر في ريف
الحسكة للوقاية من انتشار “كورونا” ،وارتفاع عدد إصابات كورونا في الحسكة إلى  ٨حاالت.
في محافظة ديرالزور:
أعلنت خلية أزمة كورونا ،عقد اجتماع طارئ األحد  26تموزُّ ،
واتخذت حزمة تدابير منها:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

العمل على إتمام جاهزية الكوادر الطبية بشكل كامل.
تجهيز مولدة أكسجين وإدخالها في الخدمة خالل مدة أقصاها أسبوع واحد.
تجهيز مراكز الحجر الصحي بكل ما يلزمها من معدات وأدوية وكوادر طبية تحسبا لحدوث أي طارئ.
مطالبة الجهات املعنية واملنظمات الدولية بتأمين جهاز فحص  PCRبشكل عاجل.
تجهيز وتدريب فرق صحية مختصة في جميع املناطق.
تجهيز مراكز الحجر واملشافي بكميات كبيرة من أسطوانات األوكسجين.
العمل عن طريق اإلعالم على نشر التوعية والثقافة الصحية ضد أخطاء وباء كورونا املستجد.
تخصيص أرقام للطوارئ في حال حدوث أي جديد بخصوص االشتباه بأي حالة.
إغالق جميع املعابر والتشديد على موضوع التهريب من مناطق سيطرة نظام األسد وفرض عقوبات صارمة على املخالفين
تصل إلى حد السجن.

-10تجنب التجمعات وإلغاء الوجبات وإلغاء الوجبات في املطاعم ما عدا الطلبات الخارجية واالبتعاد عن املناسبات وخيم
العزاء ودور العبادة.
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في  27تموز ،قام مشفى الكسرة باتخاذ حزمة إجراءات صارمة بعد اكتشاف اختالط حالة مشتبه بها لعدد من كوادر املشفى .وفي
 29تموز تم تأكيد إصابتين بكورونا في بلدة أبو حمام.
أما الوضع االقتصادي فهو في ترد مستمر ،بفعل تفش ي الفيروس ،تقول إحدى مالكات البسطات الصغيرة في املحافظة "أنا امرأة
أمتلك بسطة ألنني أعيل عائلتي املكونة من خمسة أفراد ،وبسبب كورونا األسواق رح تتسكر ،وأنا ل أستطيع أن أعيش أسرتي
ا
ألن مصدري الوحيد هو هذه البسطة ولذلك الوضع صعب جدا ،ففي فترة الحظراألولى كان هناك أثركبيرعلى أسرتي وعانينا
ا
ٌ
الكثير ،اآلن أيضا نخاف من ذات املشكلة" ،وأيضا تقول موظفة بمنظمة مجتمع مدني" :أنا موظفة بمنظمة والوضع املعيش ي
ا
صعب وصار أصعب بسبب األسعار الخيالية بعد مشكلة كورونا وفوق كل هذا توقف العمل باملنظمات ،طبعا هالش ي يرجع
ا
سلبا على حياتنا ومعيشتنا وستكون األمور صعبة على العالم التي ليس لديها معيل".
في محافظة الرقة:
تم تسجيل عدة حاالت اشتباه بفيروس كورونا في محافظة الرقة ،حيث تم اختبار عينتين مشتبه بها في تاريخ  ٢٢تموز ،وبتاريخ 31
تموز ،تم تسجيل  ٣أصابات بفيروس كورونا في محافظة الرقة ،وتخضع الحاالت للحجر الصحي بحسب تصريح اإلدارة الذاتية.
أعلنت لجنة الصحة في اإلدارة الذاتية بالرقة بتاريخ  15تموز ،أنها شددت إجراءاتها االحترازية في املراكز والنقاط واملستشفيات
التي تشرف عليها بشكل مباشر في مدينة الرقة وريفها ،تزامنا مع التدابير الوقائية التي أعلنتها اإلدارة الذاتية مؤخرا ملنع تفش ي
ٌ
مستوصفات في العكيرش ي وأبوكبيع ومنطقة الزيارات،
فيروس كورونا ،وهذه املراكز الطبية املخصصة في الريف هي 3( :مراكز ،هي
 3مراكز في حمرة ناصر والكرامة وخس عجيل 3 ،مراكز في الخاتونية والسلحبية وكديران 3 ،مراكز في القحطانية والصكورة
والرافقة 4 ،مراكز في تل السمن وخنيز وحزيمة والكالطة .أما املراكز املتواجدة في مركز املدينة فهي( :مستوصف سيف الدولة،
مستوصف الرشيد ،مستشفى الرقة الوطني).
أما التجهيزات فيمكن القول إن مشفى الوطني في الرقة غير مجهز بالشكل الكافي ،حيث ال يحوي إال على سبعة أجهزة تنفس صناعي
وال يوجد سوى غرفة عزل واحدة.
كما تم رصد سوء في إدارة الحاالت املشتبه بها من قبل الكوادر العاملة في املحافظة ،من لحظة اكتشافها إلى لحظة إخبارها ،تقول
إحدى النساء القادمات من مناطق سيطرة النظام السوري "إنه عند وصولهم إلى حاجز الدخول التابع لقسد على مدخل
ا
املحافظة ،قام الحاجز بإجراء فحص سريع للعاب الداخلين ،ليتبين أنه ل يوجد أي حالت كورونا ،وكانت النتيجة إيجابية
ا
إلحدى النساء املسنات ،وسلبية ملرافقيها ،وبالرغم من التأكد للحاجز أن إحدى السيدات معها ربو ،إل أن الحاجز أصر على
ا
نقلهم ووضعهم جميعا في غرفة واحدة ،السليمات مع املصابات في مدرسة مخصصة للعزل الصحي .يضيف أحد أقارب
النساء إلى أنه وبسبب تصرف السلطات املحلية غير املسؤول في التعامل معهن كونهن مشتبهات باإلصابة بالفيروس ،كان
السبب بتعرضهن للتنمرالجتماعي على وسائل التواصل ،وفي مجتمعهن املحيط ،بالرغم من النفي لذلك".
كما تم رصد سوء توعية صحية في املحافظة للمشتبه بهم ،تقول هيفاء  55عاما إن "أكبر مصيبة هي عندما تشعر أنك مصاب،
هو الشعور أنك تحمل ا
وباء يصيب الجميع ،وأنه معد للناس؛ شعور سيٌئ ل يوصف مع العلم أنني لم أشعربأي أعراض حتى
ا
اللحظة ،وأني سليمة ولكن املجتمع كان سيئا في التشهير"
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أما تأثير كورونا على الجانب االقتصادي في املحافظة ،فكان سلبيا ،وهو ما أشارت إليه إحدى النساء في املحافظة بقولها " :لدي
صالون نسائي ،والوضع القتصادي في ظل كورونا الحالي صار أصعب ما عاد أقدراستقبل أي زبونة خايفة من العدوى رغم
ا
أنو أخدت كامل احتياطاتي الوقائية بس في خوف وكمان لغيت العمل إلي بيكون قريب من الوجه مثل املكياج خوفا من
العدوى ل سمح هللا ،هالش ي أثرعلى دخل الصالون أكيد وأثرعلى عائلتي".
يضيف ٌ
عامل يعمل بأجر يومي في محل ألبسة" :عملنا يعتمد على فتح املحل ،وبسبب الحظر في املرة األولى تم منع فتح محلت
ا
أيضا أل يكون الحظر الذي ُ
سيطبق بعد العيد مجرد عشرة أيام
األلبسة ،وتعرضت لنكبة اقتصادية حقيقية ،اآلن أخاف
فقط ،ألنني سوف أتعرض لخسارة كبيرة كوني أعمل باليوميات ،وليس لدي مدخرات وما نشتغل به نأكله".
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