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 لتفش ي فيروس كورونا الحادي عشر صد ر  التقرير 

31-7-2020 

ي ف خاص   ، وبشكل  ةوري  جميع املناطق الس   في متزايدة   لتفش ي فيروس كورونا بسرعة   ة  إنساني   ينذر الواقع في سوريا بوقوع كارثة  

  صح   نظام   ، في ظل  مناطق شمال غرب سوريا، و وري  ظام الس  مناطق سيطرة الن  
، سنوات   9دامت ألكثر من  نهكته حرب  أ متهالك   ي 

 متواضعة ة  ي  وصح   ة  وقائي   إجراءات   في ظل   ة  إنساني   ر املعلومات الواردة عن تفش ي الفيروس في داخل سورية عن كارثة  يحيث تش

 
 
 .جدا

 ، خالل الن  خذة ملواجهتهدابير املت  والت   املختلفة حركة تفش ي الفيروس في مناطق سوريا الحادي عشرقرير يرصد الت  
 
 مناني صف الث

 . هافيصد الر   املناطق التي يتم  شهر تموز في 

 

 
ا
  -أول

 
 ظام:مناطق سيطرة الن

 الن  شهد 
 
 تموز تزايد اني من شهرصف الث

 
  ا

 
لحكومة  ةابعالت  ة ح  لت وزارة الص  ، حيث سج  بفيروس كورونافي عدد اإلصابات  واضحا

 299) وري  ظام الس  الن  
 
 صف في الن   ( إصابة

 
( 97)تسجيل وأشارت الوزارة إلى (، 757ليرتفع إجمالي املصابين/ات إلى ) ؛اني من تموز الث

  من الفيروس حالة شفاء  
 
من الفيروس  ( حالة وفاة  21لت الوزارة )(، كما سج  237ليرتفع إجمالي املتعافين/ات إلى ) هرفي نفس الش

 (. 43جمالي الوفيات إلى )إليرتفع 

دي
 
د أعدا ، إذ أن  أن عدد الحاالت أكبر بكثير من الحاالت املعلنة وري  الس   ظامالذين يعيشون في مناطق سيطرة الن  ن و وري  الس   ؤك

 
 
 ": من محافظة درعا (أ.م)يقول للعيان وال يمكن إخفاءه،  املوتى أصبح ظاهرا

 
 ،ةفي املحافظ ة حالت  ظام سوى عن عد  لم يعلن الن

ي نقل بت إصابتها فتسب   ة  يجامع تأكيد إصابة طالبة   شهاب تم   ففي بلدة تل   ،ن املصابينم كبير   لكن في الحقيقة هنالك عدد  

يق فحصهم أو توث من مخالطين العائلة في نفس البلدة ولم يتم   كبير   بعدد   تسجيل اشتباه إصابة   العدوة لوالدتها كما تم  

 شخص 20كثر من أر عدد املصابين في بلدة تل شهاب غرب مدينة درعا حسب تشابه أعراض اإلصابة الحالت ويقد  
ا
 " ا

  املرض انتشر بكل  " (خ.إ)يقول في ريف دمشق و
 
 غلب املناطق، بقدسياأيوم على  ام وريفها، سيارات اإلسعاف عم تدخل كل  الش

 
ا
 بير  ك عن عدد   أنباء   ويتداول نشطاء املجتمع املدني  ". على األقل   توفيا 6و 5ارتفعت حالت الوفيات وكل يوم صار عندنا  مثل

 أل  حقيقي   ة من غير الوصول إلى رقم  ي  ح  من اإلصابات بين الكوادر الص  
 
املعلومات  ة، في ظل  ي  ب  عداد الوفيات بين الكوادر الط

 
 

 ظام عن حجم االنتشار للفيروس في مناطق سيطرته.حيحة التي يعلنها الن  الش

 اإلجراءات الحكومي  
 
 خذة: ة املت

في البلدة  كوروناملعرفة وضع فيروس  واسعة   ة  ي  طب   بعد إجراء مسوحات   جديدة الفضل عن بلدة  ي  ح  رفع الحجر الص   -

 ظهرت نتائجها سلبي  
 
 ة

 
 تموز.  23رفع الحجر عن بلدة رأس املعرة بتاريخ  . وأيضا

  ظام أن  ة في حكومة الن  ح  أعلن وزير الص   تموز: 20بتاريخ  -
 
 بخذ قرار مجلس الوزراء ات

 
عزاء، صاالت األفراح وال إغالقا

 .تموز  24في طبيق تبدأ ة الت  وعملي  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B1%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv6KVXDHhNoDvUd3TQm1P3eHpqF_YX7WNn2BPwkrF3h2FUm0_ZfAWA4viCB1LJPnEWwfNaMp97ZF1li1JKM3DBrNs3j-H6SiEgknMDsdv8x-9ljpnftDvSrHe85AeKOCCUMCAdi674xgDeapXPxREbnfOLG9zQXUa28VtJJYpeTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv6KVXDHhNoDvUd3TQm1P3eHpqF_YX7WNn2BPwkrF3h2FUm0_ZfAWA4viCB1LJPnEWwfNaMp97ZF1li1JKM3DBrNs3j-H6SiEgknMDsdv8x-9ljpnftDvSrHe85AeKOCCUMCAdi674xgDeapXPxREbnfOLG9zQXUa28VtJJYpeTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv6KVXDHhNoDvUd3TQm1P3eHpqF_YX7WNn2BPwkrF3h2FUm0_ZfAWA4viCB1LJPnEWwfNaMp97ZF1li1JKM3DBrNs3j-H6SiEgknMDsdv8x-9ljpnftDvSrHe85AeKOCCUMCAdi674xgDeapXPxREbnfOLG9zQXUa28VtJJYpeTg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVv6KVXDHhNoDvUd3TQm1P3eHpqF_YX7WNn2BPwkrF3h2FUm0_ZfAWA4viCB1LJPnEWwfNaMp97ZF1li1JKM3DBrNs3j-H6SiEgknMDsdv8x-9ljpnftDvSrHe85AeKOCCUMCAdi674xgDeapXPxREbnfOLG9zQXUa28VtJJYpeTg&__tn__=*NK-R
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تعليق صالة عيد األضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق عن ظام وزارة األوقاف في حكومة الن  أعلنت  تموز  22بتاريخ  -أ

 ل ،ية للتزاحمة املؤد  فقط، الرتباطها ببعض العادات االجتماعي  
 
 إضافة

 
دريس روس واملجالس وحلقات الت  ة الد  تعليق كاف

استمرار إقامة صالة الجمعة وصلوات  آخر. ى إشعار  وأنشطة معاهد األسد في مساجد دمشق وريف دمشق حت   يني  الد  

 
 
ة واإلجراءات االحترازية ي  ح  ة املحافظات على أن تكون منضبطة بالقواعد الص  الجماعة في دمشق وريف دمشق وكاف

 
 
 . املعمول بها حاليا

 
ى ابعة لوزارة األوقاف في محافظتي دمشق وريف دمشق حت  عزية واألفراح الت  ة صاالت الت  إغالق كاف

 آخر. إشعار  

 تموز:  23بتاريخ أصدرت فقد ياحة أما وزارة الس  
 
  ا:منهعليمات الت   من مجموعة

 الت   -أ
 
 ة واألفراح املغلقة املصن  ة صاالت املناسبات االجتماعي  أكيد على إغالق كاف

 
و ة أياحي  صة في املنشآت الس  فة واملرخ

 امللحقة بها.

 كافيتيريات(، ،صاالت شاي، ة املغلقة )مطاعمياحي  أعراس( في منشآت اإلطعام الس   ،)خطوبة ة  ي  فن   حفالت   منع إقامة أي   -ب

 %.50وااللتزام بشروط نسبة اإلشغال القصوى 

  -ت
 
% عند إقامة 40تطبيق عامل استثمار ال يزيد عن  ة يتم  ياحي  سبة للصاالت املكشوفة وامللحقة باملنشآت الس  بالن

 قي  الحفالت، مع الت  
 
  ادرة عن الفريق الحكومي  عليمات الص  ة الت  د بكاف

 
صدي لفيروس كورونا، ف بإجراءات الت  املكل

 ياحة.وتعليمات وزارة الس  

  -ث
 
 ات

 
 بوط الالزمة تحت طائلة اإلغالق.املنشآت املخالفة، وتنظيم الض   ة بحق  ة اإلجراءات القانوني  خاذ كاف

 خاص   ،رآإلجراء فحص بي س ي  ة أربعة مراكز جديدة  ح  الص   صت وزارةخص  
 
على اإلعالن  ، كما تم  للراغبين بالسفر خارج سوريا ة

  أن  
 
 في الخارج تتواصل تدريجي   إعادة املواطنين العالقينت عمليا

 
واستعدادات مراكز  وعلى مراحل مع مراقبة الوضع الوبائي   ،ا

( PCRالبدء بإجراء فحوصات ) سيتم   فر للخارجالس  اغبين بـ. وبخصوص املواطنين الر  فتح املطاراتموعد  س  ر  د  كما ي   ،الحجر والعزل 

 تثبت خلوهم من اإلصابة بالفيروس.  والبدء بإعطاء وثيقة   ،دة  كز محد  تموز في مرا 21بتاريخ 

 : وري  ظام الس 
 
 الوضع القتصادي  والجتماعي  في مناطق سيطرة الن

ب في استمرار ارتفاع أس ا تسب  ة، مم  وري  يرة الس 
 
والر مقابل الل  في سعر صرف الد 

 
لت األيام األخيرة من شهر تموز ارتفاعا عار سج 

ل ة؛ يقومالس  جاري 
ة من اإلغالقات بسبب تفش ي وباء كورونا وانعدام الحركة الت  جاري 

ة، كما تعاني بعض القطاعات الت   ع األساسي 

اس ما عاد )م.ت.د(: "
 
ع انتشار الفايروس في البلد، الن ف عملي بشكل  شبه كامل  مع توس 

 
؛ لقد توق أعمل بمحل  حلويات 

 عاطل عن استرجت
ا
رورية والحلويات تعتبر من الكماليات لهيك وقف شغلي. وأنا حاليا

ت إل األشياء الض 
 
 تشتري من املحل

" ية  كبيرة 
 العمل وأعاني من أزمة  ماد 

لت حا ج  ة، حيث س  ظام، بسبب تدهور األوضاع االقتصادي  رقة في املناطق الخاضعة لسيطرة الن  الت كما تم  رصد انتشار حاالت الس 

ة  ناعي  ات الص  ة واملنازل، وبعض املعد  جاري 
رقات املحال  الت  سرقة  في دمشق وريف دمشق وأرياف محافظة درعا، وطالت الس 

: ة  دات  كهربائي 
 
ي  صيانة مضخات  ومول ة. يقوم )م.ع( وهو فن  راعي  ، وبحكم عملي ع والز  رقات بمحافظة درعا كبير  رفت "عدد الس 

اباألسبوعين املاضيين  ة، كثير من املر  راعي  ت بعرف انو بناحية املزيريب انسرق أكثر من عشر ماتورات ضخ ماء من األراض ي الز 

." ي 
 
 من النتقام مني أو تخريب محل

ا
ارق خوفا  انو املضخة اللي عم أصلحها مسروقة لكن ما بقدر أواجه الس 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWj2EjRby7zCU3yCEgYN0ajpX92GXuqpdqe34DkFV5Gzs9SxvUc0heFlrnHHRoud9Y2UvREXVboKf3xPtjUIUbRMT1KOfhbGvrPDtokacVZgm602sHWSynPEBrY2nSxxIpFcv4Avrguc47KiERiX3K0Nra2NuL8Tnh4sa3YMdVGDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWj2EjRby7zCU3yCEgYN0ajpX92GXuqpdqe34DkFV5Gzs9SxvUc0heFlrnHHRoud9Y2UvREXVboKf3xPtjUIUbRMT1KOfhbGvrPDtokacVZgm602sHWSynPEBrY2nSxxIpFcv4Avrguc47KiERiX3K0Nra2NuL8Tnh4sa3YMdVGDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWj2EjRby7zCU3yCEgYN0ajpX92GXuqpdqe34DkFV5Gzs9SxvUc0heFlrnHHRoud9Y2UvREXVboKf3xPtjUIUbRMT1KOfhbGvrPDtokacVZgm602sHWSynPEBrY2nSxxIpFcv4Avrguc47KiERiX3K0Nra2NuL8Tnh4sa3YMdVGDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWj2EjRby7zCU3yCEgYN0ajpX92GXuqpdqe34DkFV5Gzs9SxvUc0heFlrnHHRoud9Y2UvREXVboKf3xPtjUIUbRMT1KOfhbGvrPDtokacVZgm602sHWSynPEBrY2nSxxIpFcv4Avrguc47KiERiX3K0Nra2NuL8Tnh4sa3YMdVGDw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWj2EjRby7zCU3yCEgYN0ajpX92GXuqpdqe34DkFV5Gzs9SxvUc0heFlrnHHRoud9Y2UvREXVboKf3xPtjUIUbRMT1KOfhbGvrPDtokacVZgm602sHWSynPEBrY2nSxxIpFcv4Avrguc47KiERiX3K0Nra2NuL8Tnh4sa3YMdVGDw&__tn__=*NK-R
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وق في محافظة  ين من عدم تمكنهم من الحصول كما تم  رصد فقدان عدد  كبير  من األدوية من الس  دمشق، حيث شكا بعض املدني 

 على األدوية.

ة،    مع الحواالت الخارجي 
رافة بحجة تعاملها بشكل  غير قانوني  ت الحكومة في إغالق عدد  من شركات الص  من ناحية أخرى استمر 

ين الذين كانوا يعتمدون على ما يرسله أبن ر على عدد  كبير  من املدني 
 
ا أث ظام لحصرمم  ركات  ائهم املغتربين في الخارج، ويسعى الن 

 
الش

، وهو سعٌر أدنى بكثير   د من قبل البنك املركزي  رف املحد  ركات التي تلتزم بسعر الص 
 
 من التي تقوم بتحويل األموال إلى سوريا بالش

عر الحقيقي للصرف.  الس 

 
 
 هنالك  :شاط املدني  الن

ٌ
 ل كبيٌر  نشاط

 
ر عية عبو إلى الت  انتقلت  غالبية األنشطةو  ،ءبسبب تفش ي الوباالجمعيات مات و لمنظ

  ،واصل االجتماعي  وسائل الت  
 
  ،تشجيع املجتمعات على االلتزام بوسائل الوقاية و الحماية من فيروس كورونا و أيضا

 
فع الد   و أيضا

 
 
  للنساء و الفئة كبيٌر  قيرة. يوجد دوٌر شة و الفللفئات املهم   نساني  و اإل عم االقتصادي  جاه أخذ تدابير بخصوص الد  بات

 
ة اب  الش

 و صموده.  بتعزيز عمل املجتمع املدني  

 

 
ا
:  -ثانيا مال الغربي 

 
 في مناطق الش

 مع نهاية شهر تموز، ووصل مجمل الحاالت التي تم  اختبارها )31ارتفعت عدد الحاالت املصابة بفيروس كورونا إلى )
 
، (3470( إصابة

ة ) لبي  ز انتشار اإلصابات ف 16(، إلى جانب تسجيل 3439أما الحاالت الس 
 
ل أي  حالة وفاة  بالفيروس. ترك ، ولم تسج    حالة شفاء 

ي كل 

 مدا وسرمين وأطمة وإعزاز والباب وأخترين وإدلب.  من مناطق سر 

ة أن  هناك ع 4تموز تم  تسجيل  18وفي تاريخ  ام  اس ملعرفتهم الت  ل لقلوب الن 
 
ا جعل الخوف يتسل  إصابات  جديدة  بالفيروس، مم 

 
جزا

. مال الغربي 
 
ي  في الش ح   في القطاع الص 

 من خان شيخون قالت " 
ٌ
 إذا انتشر أكثر من هيك الوضأم  عبدو نازحة

ا
 يوم  من انتشار املرض، طبعا

ل لقلبي كل 
 
ع الخوف يتسل

لمهربين رح يصير ل يحتمل هون ما في مشافي وهللا عم فكر مع زوجي إذا صار كثير هون نبيع بيتنا إلي  شقينا لعمرناها وندفعه ل

ى نطلع على تركيا، على القليلة هناك في مشافي وفي أدوية إذ
 
ى إذا احتاج دوا بحت

 
لقي، وهللا ا الواحد مرض في مشفى تأويه، أو حت

ر بدنا نلقي علج إلو أحسن الش ي الواحد يطلع برا البلد ول الكبيرة عجزت عن علجه، نحن هون باملحر    ".الفيروس هاد الد 

هر تم  تسجيل  21وفي تاريخ 
 
ة  بالفيروس مخالطة  لحاالت  سابقة   3الش في  تموز تم  تسجيل إصابة  جديدة  24 أما في حاالت  إيجابي 

ظام، حيث تم   العمل على  حصر كل  املخالطين/ات لحالة مدينة  سرمين، كما تم  توجيه نداء   مدينة سرمين قادمة  من مناطق الن 

باع إجراءات الوقاية من مرض كوفيد فحواه 
 
رب هة عبر مراجعة أق، و اإلبلغ عن الحالت املشتب١٩"ُيرجى من كل  األهالي ات

ة ونظام اإلحالة" ح  ات الص  صة من قبل مديري  صال على األرقام املخص 
 
ة  أو عبر الت

ي  لب والر ج نقطة  طب 
 
اء من كل  كما تم  الط

ة  ظام االلتزام بالحجر املنزلي  مد    في حال حدوث أعرا ١٤األهالي القادمين من مناطق الن 
ي   مع إبالغ أقرب مركز  صح 

 
يروس ض فيوما

 كورونا. 

، وفي  3تموز تم  تسجيل  25في  ، وفي  3تموز تم  تسجيل  26إصابات  ة  ة   28حاالت  جديدة  إيجابي  ،  تموز تم  تسجيل حالة  إيجابي  جديدة 

. 30وفي 
 
ة  أيضا  تموز تم  تسجيل حالة  إيجابي 
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ة بإدلب مراجعين/ات م ر سمية:اإلجراءات ال ح  ة الص  لت بدعوة مديري 
 
ة تعليمات  للوقاية من تمث شفى باب الهوى إلى تطبيق عد 

  بإغالق معبر دارة عزة 
 إقرار قرار  رسمي 

 17دير بلوط، من يوم الجمعة –الغزاوية، ومعبر أطمة  –اإلصابة بفيروس كورونا، كما تم 

ى إشعار  آخر بسبب اإلجراءات الوقائية النتشار فيروس  ، وحت 
 
امنة صباحا

 
اعة الث هين إلى أن  املعبرين ستموز الس  يبقيان كورونا موج 

م الي الس  ة، ليتم  في اليوم الت  ة القتالي  باط والجاهزي  اح سالكين فقط للعسكريين )دون عائالتهم(، وذلك من أجل تبديل نقاط الر 

 
 
ة ملنطقة الحكومة املؤق ي 

 
ادرة من املجالس املحل ة الص  م  ت 20/07/2020تة. وبتاريخ باملرور على املعبر ألصحاب املوافقات الخاص 

أكيد بأنه من املحتمل أن يتم  إعادة إغالق املعبر في أي  لحظة  من قبل  لجانب ااستئناف حركة عبور املسافرين من وإلى تركيا، مع الت 

شديد با
 
، مع الت  دون تأخير 

 
فر مباشرة لب من العالقين/ات في سوريا أو في تركيا بالس 

 
، لذلك تم  الط ركي 

 
ام  الت قيد الت  باع  لت 

 
في ات

شديد على ارتداء الكمامات 
 
ة للحد  من انتشار فيروس كورونا في املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة، والت اإلجراءات الوقائي 

 ،  
ة، والحفاظ على مسافة  آمنة  بين كل  شخص  وآخر، باإلضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين وتعقيمهما بشكل  دوري  ي  ب 

 
ب وتجالط ن 

الم باأليدي أو االحتكاك مع اآلخرين.  املصافحة والس 

ية لبلدة  ة املؤد  رقات العام 
 
تة في املناطق الخاضعة لسيطرتها بإغالق الط

 
ة في الحكومة املؤق ح  من جانب  آخر قامت وزارة الص 

ي  على املدينة، بعد تسجيل حالة إصابة  بفايروس كورونا ق ح   لعدد  من سرمين، و فرضت الحجر الص 
 
 من دمشق ومخالطة

 
ادمة

 للن
 
ين في سرمين ونظرا ي  واملعني 

 
ة واملجلس املحل ح  شاور بين وزارة الص 

 
 بعد الت

 
ا ان في املدينة، ليعاد رفع الحظر تدريجي 

 
ك تائج الس 

 واللتزام املصابين/ات واملخالطين/ات بالحجر املن
 
ة ؛ تم  افتتاح معبر  من الجهة األخيرة ملسحات املخالطين/ات، والتي كانت سلبي  زلي 

ة، القوس، مع وضع فرق  للتعقيم والفحص لضمان  رقي 
 
ة، مفرق بنش، والش مالي 

 
 1.السالمةالش

ة ام  ت  المة اللعدم جاهزية املشفى لتطبيق معايير الس   تموز  26لى إ 19من تاريخ  ة أسبوع  تعليق العمل في مشفى باب الهوى ملد   تم  كما 

باعتبار سرمدا هي مركٌز اقتصاديٌّ  ،في سرمدا وقربها من مشفى باب الهوى  جديدة   صابات  إنتيجة ظهور وذلك  ،واملرض ىللمراجعين 

ة  كبيرة  فيها اني 
 
مال الغربي  ووجود كثافة  سك

 
 من قسم الوالدات ال، في الش

  
ة واستثنى من قرار تعليق العمل في املشفى، كال بيعي 

 
ط

ة وقسم  قاح.والقيصري 
 
 الل

خذة من
 
ة املجتمع املدني  وخاصة أما عن اإلجراءات املت مات اإلنساني 

 
لت بإقام املنظ

 
؛ فتمث مال الغربي 

 
ة خيمة عزل  العاملة في الش

أكيد ، يقوم العناصر املتواجدين/ات في الخيمة بتعقيم أيدي املراجعين/ات، وقياس درجة الحرارة، والت   
ي   مركز  طب 

 عند باب كل 

فل في قاح، تم  إ على
 
ة كما في مشفى األمومة والط ي  ب 

 
خول في غرف االنتظار، وفي بعض املراكز الط باعد عند الد  لى أن ضرورة الت 

خول  ماح بالد  كيز على مبدأ عدم الس  خول، وتم  التر  د للمراجعين/ات قبل الد  إلى  جانب تعقيم األيدي، تعقيم األقدام بالكلور املمد 

ب االزدحام. املشفى إال مع م  رافق  واحد  للمريض لتجن 

                                                           
الحكومة السورية المؤقتة،  - 1

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

9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%8C%20%D9%%86%20%D8%A7%D

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

%84%D8%A3%D9%8A%D8%A70%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9

D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9% 

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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84%20%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
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مات بمتابعة 
 
ة واملخيمات، كما قامت العديد من املنظ عقيم للمرافق العام  طهير والت  فاع املدني  في حمالت الت  ستمر ت فرق الد 

باب لزيادة إجراءات الوقاأنشطتها عبر اإلنترنت، 
 
ساء والش

 
 القيام بدور  كبير  وبشكل  أساس ي   الن

 
ية والحماية من فيروس وأيضا

ة. كما أن   ي 
 
بات املجتمعات املحل

 
 من أجل تحقيق متطل

 
بعت طرق إيصال اإلغاثة إلى منازل كورونا، وأيضا

 
ة ات مات اإلغاثي 

 
بعض املنظ

 املستفيدين لتضمن منع االزدحام. 

 
ا
 مناطق شمال شرق سوريا: -ثالثا

ة بإصدار مجموعة  من القرارا اتي 
 
، جاء 2020تموز  24 ت على مستوى جميع مناطق شمال شرق سوريا بتاريخقامت اإلدارة الذ

دة في شمال وشرق سوريا
 
ة وظهور أربع حاالت  جديدة  ومؤك ه وبسبب جائحة كورونا العاملي 

 
ر ما يلي:، فيها: إن  تقر 

 من صباح يوم الجمعة الواقع في  .1
 
ة اعتبارا ة املعابر الحدودي 

 
غلق كاف

 
.وبشكل   24/7/2020ت  كامل 

ة  .2 ي  ملد  ح   من تاريخ  14تخضع للحجر الص 
 
ة اعتبارا اتي 

 
ة  تدخل إلى مناطق اإلدارة الذ  أي  حالة  إنساني 

 
 .24/7/2020يوما

ة لشمال وشرق سوريا. .3 اتي 
 
منع إدخال جنازات املوتى بسبب جائحة كورونا إلى مناطق اإلدارة الذ  ي 

جمعات واالحتفاالت واألعراس وخيم  .4 منع الت 
 
ة.ت ة العام  ح   على الص 

 
 العزاء حفاظا

ة. .5 ة العام  ح   على الص 
 
 حفاظا

 
ة
 
ة في دور العبادة كاف لوات الجماعي  منع الص 

 
 ت

ة فقط. .6 لبات الخارجي 
 
 يقتصر عمل املطاعم على تلبية الط

باعد االجتماعي  في  .7 ة والت  ي  ح  طلب من الجميع في شمال وشرق سوريا االلتزام بقواعد الوقاية الص  ة األمكنة )أماي 
 
كن كاف

ة(.  العمل، األماكن العام 

دة على املعابر )البضائع، األشخاص(. .8 ة املشد  ي  ح  خاذ اإلجراءات الص 
 
ة في املعابر ات سات املختص  طلب من املؤس   ي 

 من تاريخ نشره. .9
 
 اعتبارا

 
ة هذا القرار خمسة عشر يوما  مد 

 
 
   وبشكل   ،في شمال وشرق سوريا مات املجتمع املدني  وتقوم منظ

  خاص 
 
 الن

 
   ة بدور  اب  ساء و الفئة الش

لتزام اوعية بضرورة في الت   مهم 

  ،جراءات الوقاية و الحماية من فيروس كوروناإ
 
 ي  و تعزيز تقوية و صمود املجتمعات املحل

 
 ء. بة على الوباة ملواجهة اآلثار املترت

 في محافظة الحسكة:

ة بتاريخ  اتي 
 
ة ضمن اإلدارة الذ ح   منها  4تموز عن إصابة  23أعلنت هيئة الص 

ٌ
أشخاص  بفيروس كورونا ضمن مناطق نفوذها، ثالثة

ابعة في مدينة الحسكة.  ة في مناطق  30وبتاريخ في مدينة قامشلي والر  ي  ب 
 
لت الفرق الط ة“تموز سج  اتي 

 
  17” اإلدارة الذ

 
 إصابة

 
 جديدة

ى بحي  اآلربوية جنوبي القامشلي، بعد نحو /”وناكور “بفيروس  ة رفعت الحظر عن مبن  اتي 
 
ة في اإلدارة الذ ح   /10، كما أن  هيئة الص 

انها.
 
 أيام  على فرضه لالشتباه بوجود حالة إصابة  بفيروس كورونا بين أحد سك

من مطار دمشق، وذلك بعد ساعات  من إعالن  راكب   /700تموز استقبل مطار القامشلي، طائرتين تحمالن أكثر من / 27وبتاريخ 

 من 
 
ة عن تسجيل إصابات  جديدة  بفيروس كورونا، لكن  القادمين توجهوا إلى منازلهم بدال اتي 

 
ة واإلدارة الذ وري  راكز مالحكومة الس 

ي   ح  خاذ ع .الحجر الص 
 
رت خلية األزمة في إقليم الجزيرة ات ة تدابير بتاريخ ومع استمرار انتشار جائحة كورونا، قر 

 تموز: ٢٩د 

ارئة -1
 
واحي والحظر الكامل خالل عطلة عيد األضحى، ويستثنى منها فقط الحاالت الط نقل بين املدن والن  جوال والت   .حظر الت 

ة أشكالها )أفراح -2
 
جمعات بكاف ة –عزاء  -منع الت  ياضةص -املسابح -ور العبادةد -ملنتزهاتا -الحدائق العام  م املطاع -االت الر 

 املقاهي ...الخ(. -
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3- . وضات إلى حين صدور قرار  معاكس  دريب، والحضانات والر 
فا، مراكز الت 

ٓ
وام في جامعة روج ا  تعليق الد 

ة. -4 ي  ح  ام  بالحجر املنزلي  لجميع حاالت االشتباه التي ال تحتاج إلى نقلهم للمراكز الص  د الت  قي   ضرورة الت 

باعد االجت -5 د بقواعد الت  قي  ات ماعي  في جميع األماكن، وضرورة التزام أصحاب املحال  واألفران وغيرها باإلجراءضرورة الت 

ة.  الوقائي 

جون. -6 يارات إلى الس  ة الز 
 
منع كاف

 
 ت

اخلي  داخل املدن. -7 قل الد   إيقاف باصات الن 

 بتاريخ  -8
 
 واملصادف يوم الخميس. 2020/7/30تكون القرارات نافذة

ة:  ي  ن الحسكة وهو عامٌل في محل  صح 
 
رتيقول أحد سكا ة، وفي فترة الحظر األولى تضر  ي  ح    لألدوات الص 

  "أنا أعمل في محل 
ا
كثيرا

 على وضعي الق
ا
، أنا أخاف كثيرا ثون عن حظر  جديد  ، اآلن يتحد 

ا
ر علي  كثيرا

 
، وهذا أث

ا
ا  أسبوعي 

ا
با
 
، بسبب كوني أقبض مرت تصادي 

 لولها ملتنا من الجوع وهللا ياألسعار الع
 
ة  تأتيني حوالت  خارجي 

ا
 ".عين الكل  الية ل نستطيع تأمين مستلزمات الحياة، أحيانا

ولي  »كما أنشأت  ة للصليب األحمر الد  ولي  جنة الد 
 
مة اليونيسي«الل

 
امية لشؤون الالجئين، ومنظ ة الس  عاون مع املفوضي  ف ، بالت 

حدة بتاريخ 
ابعة لألمم املت  ة الت  ة العاملي  ح   للعزل ملواجهة جائحة  22والص 

 
 خاصا

 
لهول بمحافظة افي مخيم « 19-كوفيد»تموز، قسما

حضير ألي  انتشار  محتمل  لفيروس الحسكة )شرق   في املرحلة األولى 80، ويضم  مركز العزل «كورونا»سوريا(، في إطار الت 
 
، سريرا

ات 26وفي مزودة  بغرفة  للطوارئ ومختبر  للتحاليل.  ة ومدارس اإليواء في بلدة تل  تمر في ريف  تموز جرت عملي  تعقيم املرافق العام 

. ٨، وارتفاع عدد إصابات كورونا في الحسكة إلى ”كورونا“ الحسكة للوقاية من انتشار   حاالت 

ور:   في محافظة دير الز 

خذت حزمة تدابير  منها: 26أعلنت خلية أزمة كورونا، عقد اجتماع  طارئ  األحد   تموز، واتُّ

1- . ة بشكل  كامل  ي  ب 
 
 العمل على إتمام جاهزية الكوادر الط

دة أكسجين وإدخالها -2
 
. تجهيز مول ة  أقصاها أسبوع  واحد 

 في الخدمة خالل مد 

3- .  لحدوث أي  طارئ 
 
ة  تحسبا ي  ات  وأدوية  وكوادر طب  ي  بكل  ما يلزمها من معد  ح   تجهيز مراكز الحجر الص 

ة بتأمين جهاز فحص  -4 ولي  مات الد 
 
ة واملنظ . PCRمطالبة الجهات املعني   بشكل  عاجل 

ة  في -5 ة  مختص  ي   جميع املناطق. تجهيز وتدريب فرق  صح 

 تجهيز مراكز الحجر واملشافي بكميات  كبيرة  من أسطوانات األوكسجين. -6

7- . ية ضد  أخطاء وباء كورونا املستجد  ح  قافة الص 
 
وعية والث  العمل عن طريق اإلعالم على نشر الت 

8- .  تخصيص أرقام  للطوارئ في حال حدوث أي  جديد  بخصوص االشتباه بأي  حالة 

هريب من مناطق سيطرة نظام األسد وفرض عقوبات  صارمة  على املخالفين إغالق جميع املعا -9 شديد على موضوع الت 
 
بر والت

جن.  تصل إلى حد  الس 

جم-10 ب الت  ة واالبتعاد عن املناسبات وخيم تجن  لبات الخارجي 
 
عات وإلغاء الوجبات وإلغاء الوجبات في املطاعم ما عدا الط

 العزاء ودور العبادة.
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خاذ حزمة إجراءات  صارمة  بعد اكتشاف اختالط حالة مشتبه  بها لعدد  من كوادر املشفىز، تمو  27في 
 
. وفي قام مشفى الكسرة بات

 تأكيد إصابتين بكورونا في بلدة أبو حمام.تموز تم   29

غيرة ، بفعل تفش ي الفيروس، تقول إحدى مالكات البسطات الص   
أنا امرأة "في املحافظة  أما الوضع االقتصادي  فهو في ترد   مستمر 

ش أ ر، وأنا ل أستطيع أن أعي 
 
، وبسبب كورونا األسواق رح تتسك سرتي أمتلك بسطة ألنني أعيل عائلتي املكونة من خمسة أفراد 

، ففي فترة الحظر األولى كان هناك أثر  كبير  على أسرتي وعاني
ا
نا ألن مصدري الوحيد هو هذه البسطة ولذلك الوضع صعب جدا

 نخاف من ذات املشكلةالكث
ا
 تقول ، "ير، اآلن أيضا

 
:  وأيضا مة مجتمع مدني 

 
 بمنظ

ٌ
 "أنا موظفة بمنظمة والوضع املعيش يموظفة

 هالش ي يرجع 
ا
مات، طبعا

 
ف العمل باملنظ

 
صعب وصار أصعب بسبب األسعار الخيالية بعد مشكلة كورونا وفوق كل هذا توق

 على حياتنا ومعيشتنا 
ا
 ."معيلستكون األمور صعبة على العالم التي ليس لديها و سلبا

قة:   في محافظة الر 

نتين مشتبه  بها في تاريخ  قة، حيث تم  اختبار عي  ة حاالت اشتباه  بفيروس كورونا في محافظة الر   31خ وبتاريتموز،  ٢٢تم  تسجيل عد 

ة.  ٣تموز، تم  تسجيل  اتي 
 
ي  بحسب تصريح اإلدارة الذ ح  قة، وتخضع الحاالت للحجر الص   أصابات  بفيروس كورونا في محافظة الر 

قة بتاريخ  ة بالر  اتي 
 
ة في اإلدارة الذ ح  قاط وا 15أعلنت لجنة الص  دت إجراءاتها االحترازية في املراكز والن  ملستشفيات تموز، أنها شد 

 
 
ة مؤخ اتي 

 
ة التي أعلنتها اإلدارة الذ دابير الوقائي   مع الت 

 
قة وريفها، تزامنا  ملنع التي تشرف عليها بشكل  مباشر  في مدينة الر 

 
تفش ي را

يف هي: ) فيروس كورونا،  صة في الر  ة املخص  ي  ب 
 
ي 3وهذه املراكز الط ، هي مستوصفاٌت في العكيرش ي وأبوكبيع ومنطقة الز  ارات، مراكز 

مراكز  في القحطانية والصكورة  3مراكز  في الخاتونية والسلحبية وكديران،  3مراكز  في حمرة ناصر والكرامة وخس عجيل،  3

من وخنيز وحزيمة والكالطة. أما املراكز املتواجدة في مركز املدينة فهيمر  4والرافقة،  ولة، :اكز في تل  الس   )مستوصف سيف الد 

.) قة الوطني  شيد، مستشفى الر   مستوصف الر 

كل الكافي، حيث ال يحوي إال على سبعة أجهزة 
 
ز  بالش

قة غير مجه  جهيزات فيمكن القول إن مشفى الوطني  في الر    تنفس  صنأما الت 
اعي 

 .  وال يوجد سوى غرفة عزل  واحدة 

قول كما تم  رصد سوء  في إدارة الحاالت املشتبه بها من قبل الكوادر العاملة في املحافظة، من لحظة اكتشافها إلى لحظة إخبارها، ت

وري  " ظام الس  ساء القادمات من مناطق سيطرة الن 
 
خول اإحدى الن ابع لقسد على مدخل إنه عند وصولهم إلى حاجز الد 

 
لت

تيجة إ
 
ن أنه ل يوجد أي  حالت كورونا، وكانت الن اخلين، ليتبي   املحافظة، قام الحاجز بإجراء فحص  سريع  للعاب الد 

ا
ة يجابي 

 ا
 
 أن

 
، إل دات معها ربو  ي  أكد للحاجز أن إحدى الس 

 
غم من الت  ملرافقيها، وبالر 

ا
ة ات، وسلبي 

 
ساء املسن

 
أصر  على لحاجز إلحدى الن

. يضيف أحد أقارب  ي  ح  ة  للعزل الص 
ليمات مع املصابات في مدرسة  مخصص  ، الس   في غرفة  واحدة 

ا
نقلهم ووضعهم جميعا

عامل معهن  كونهن  مشتبهات  باإلصابة بالفيروس،
 
ة غير املسؤول في الت ي 

 
لطات املحل ساء إلى أنه وبسبب تصرف الس 

 
كان  الن

بب بتعر ضهن للتنمر ا في لذلك". الس 
 
غم من الن واصل، وفي مجتمعهن  املحيط، بالر 

 
 لجتماعي  على وسائل الت

ة  في املحافظة للمشتبه بهم، تقول هيفاء  ي   إن  " 55كما تم  رصد سوء توعية  صح 
 
ك مصاب  عاما

 
، أكبر مصيبة  هي عندما تشعر أن

عور أنك تحمل وباءا يصيب الجميع، وأنه معد  للناس؛ شعور  
 
ى  سيٌئ  ل يوصف مع العلم أنني لم أشعر بأي  أعراض  حهو الش

 
ت

شهير
 
 في الت

ا
 ولكن  املجتمع كان سيئا

 
حظة، وأني سليمة

 
 " الل
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ساء في املحافظة بقولها: "
 
، وهو ما أشارت إليه إحدى الن

 
ا لدي  أما تأثير كورونا على الجانب االقتصادي  في املحافظة، فكان سلبي 

، والوضع  القتصادي  في ظل  كورونا الحالي صار أصعب ما عاد أقدر استقبل أي  زبونة خايفة من العدوى رغم صالون نسائي 

 من 
ا
ة بس في خوف وكمان لغيت العمل إلي بيكون قريب من الوجه مثل املكياج خوفا أنو أخدت كامل احتياطاتي الوقائي 

ر ع
 
الون أكيد وأث  .لى عائلتي"العدوى ل سمح هللا، هالش ي أثر على دخل الص 

" :   في محل  ألبسة 
ضيف عامٌل يعمل بأجر  يومي  ة األولى تم  منع فتي  ، وبسبب الحظر في املر  ت عملنا يعتمد على فتح املحل 

 
ح محل

د عشرة أيا ق بعد العيد مجر   يكون الحظر الذي سُيطب 
 

 أل
ا
ة حقيقية، اآلن أخاف أيضا م  األلبسة، وتعر ضت لنكبة اقتصادي 

 ".ني سوف أتعر ض لخسارة  كبيرة  كوني أعمل باليوميات، وليس لدي  مدخرات  وما نشتغل به نأكلهفقط، ألن

 

 


