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 19لفيروس كوفيد التقرير اليومي 

  تقرير اإلصابات  أواًل:
 .حالة عدد الحاالت المؤكدة صفر  -

 عدد حاالت الوفيات صفر حالة. -

 .حيث لم تسجل أصال  أي حالة حالة صفرعدد الحاالت التي شفيت  -

  عينة. 19 للحاالت المشتبهة التي تم فحصهابلغ عدد العينات  -

  الحجر الصحي: ثانياً 
 واحدة لم تظهر عليها أعراض المرض. حالةالخاص  بلغ عدد الحاالت المدخلة في الحجر الصحي -

 حالة.2667المنزلي  بلغ عدد الحاالت الخاضعة للحجر -

يوم،  14طريق معبر رفح لمدة يتم عمل حجر منزلي لجميع العائدين عن  3/3/2020ابتداء من تاريخ  -

 حالة. 2667ليصبح العدد اإلجمالي للمحجورين  12/03/2020عائد بتاريخ  425وقد تم إضافة عدد 
تم توسيع قائمة الدول المستهدفة بالحجر ليشمل ايطاليا باإلضافة إلى الصين وهونج كونج وكوريا  -

 .واليابان وإيران وسنغافورة

 ثالثًا: الوضع العالمي
 

 .دول جديدة 5دولة منها  122إجمالي عدد الدول التي تم تسجيل حاالت فيها  -

% منها في دولة 61 ؛ حالة جديدة 7499منها  132758إجمالي عدد الحاالت المسجلة عالميًا  -

 .13/03/2020يوم ، وذلك استنادا  للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية حتى نهاية الصين

 .حالة وفاة جديدة 342منها  4955إجمالي عدد الوفيات في العالم  -
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 وقرارات خاصة بمكافحة المرض  أنشطة :رابعاً 

 

-التعليم-الداخلية) وزارات من مكونة الفيروس لمواجهة الصحة وزارة برئاسة حكومية لجنة تشكيل -

 (.المالية-االوقاف-المحلي الحكم

 ةالحراري التغيرات عن للكشف البري رفح لمعبر الوصول صالة مدخل في حراري رصد جهاز وضع -

 .للعائدين

 والمتابعة الفندقية التجهيزات بكامل غرفة 54 على يحتوي رفح معبر في الصحي للحجر مركز اقامة -

 وهونغ وسنغافورة وايطاليا وإيران وكوريا الصين) مثل موبوءة المصنفة الدول من للعائدين الصحية

 (.الوباء فيها ينتشر دولة واي كونغ

 .الوقائية والتعليمات االرشادات وتقديم غزة قطاع الى للعائدين مستمرة وتثقيفية توعوية برامج تنفيذ -

 حالة 40 ل يتسع رفح معبر على بالفيروس بإصابتها المشتبه الحاالت لعزل ميداني مستشفى اقامة -

 .واشعة ومختبر مركزة وعناية مبيت بأقسام ومجهز لالتساع وقابل

 ترسل العينات كانت حيث غزة قطاع في للفيروس المخبري بالفحص الخاصة المستلزمات توفير -

 .المحتلة للضفة

 صحية تطورات اي عن واالبالغ الطبية واالستشارات لالستفسارات( 103) المجاني الرقم تخصيص -

 .المنزلي الحجر فترة خالل العائدين على تطرأ

 .اقامتهم مقر في للعائدين الصحية التغيرات لمتابعة ميدانية طبية فرق توفير -

 اعداد دليل التعامل مع الحاالت المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا. -

 تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العالقة لمتابعة انفاذ الحجر المنزلي االلزامي للذين عادوا -

 تحت طائلة القانون. نفسه عضمن معبر رفح البري ومن يخالف ي

واالسعاف على االستعداد  األوليةملين والكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية تدريب العا -

مع حاالت االشتباه وكذلك الطرق االمنة السليم العلمي والعملي والجهوزية لمواجهة الفايروس والتعامل 

 معتمدة. وإجراءاتللنقل والتعقيم وفق ادلة 

 .وزارة الصحة لمن وكيالكورونا بحال انعقاد دائم بتوجيهات  روسيفاللجنة المركزية لمواجهة  -

 


