السلطة الوطنية الفلسطينية

Palestinian National Authority
Ministry of Health

وزارة الصحة

وحدة نظم المعلومات الصحية

Unit of Information System
الساعة 10:00ص

آخر تحديث :الخميس 2020/09/03

التقرير اليومي لفيروس كوفيد 19
ملخص التقرير
• عدد الحاالت المؤكدة  581حالة.

• عدد الحاالت التي شفيت  76حالة.
• عدد الحاالت النشطة  500حالة ( 463من داخل المجتمع –  37حالة من العائدين)
• عدد حاالت الوفيات  5حالة ( 4من داخل المجتمع  1 -حالة من العائدين)

• تم اجراءعينة جديدة  1421خالل  24ساعة الماضية ( 304لمراكز الحجر 1117 -لداخل المجتمع) مع
العلم انه تم تسجيل  98اصابة جميعها من داخل المجتمع.

أوالً :تقرير حول اإلصابات من داخل المجتمع منذ بدء المرحلة ()D
• عدد الحاالت المؤكدة  467حالة.

• عدد الحاالت التي شفيت  0حالة.
• عدد الحاالت النشطة  463حالة.
• عدد حاالت الوفيات  4حالة.

• تم إجراء  1117عينة جديدة خالل  24ساعة الماضية ،مع العلم أنه تم تسجيل  98إصابة .بلغ إجمالي
عدد العينات التي تم فحصها للحاالت المشتبهة  7,351عينة ،منها  6,884عينة سلبية و 467عينة إيجابية.

 .1مستشفيات العزل الصحي
بلغ إجمالي الحاالت النشطة من داخل المجتمع التي مازالت تحت العناية السريرية في مستشفيات العزل
في (م .غزة االوروبي  -الصداقة التركي)  463حالة.
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 .2الحاالت الجديدة داخل المجتمع يوميا
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رسم بياني ( )1عدد الحاالت الجديدة يوميا داخل المجتمع

 .3التوزيع الجغرافي لإلصابات داخل المجتمع
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رسم بياني ( )2التوزيع النسبي للمصابين من داخل المجتمع جغرافيا.
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ثانياً :الحجر الصحي للعائدين

ابتداء من  2020/3/15يتم عمل حجر إلزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص ،كما
ً
تم انهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من و ازرة الصحة.

 .1مستشفيات العزل الصحي
بلغ إجمالي الحاالت المصابة  114حالة مؤكدة ،منهم  37حاالت نشطة مازالت تحت العناية السريرية
في مستشفى العزل ،بينما تم عمل خروج تحسن ل  76حالة وحالة و 1حالة وفاة.
جدول ( )1توزيع عدد الحاالت المصابة حسب مستشفيات العزل
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37

اإلجمالي

37

.2مراكز الحجر الصحي

 بلغ عدد مراكز العزل الحجر الصحي  14مرك اًز موزعة على جميع المحافظات ومنها المدارس والفنادقوالعيادات والمستشفيات باإلضافة لمراكز وغرف الحجر.
 بلغ عدد النزالء المحجورين في مراكز الحجر الصحي الخاص  679حالة لم تظهر عليها أعراض المرضوزعت أعداد العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون كالتالي:
 جدول ( )2توزيع عدد المواطنين العائدين حسب مراكز الحجر الصحيمكان الحجر الصحي
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 .13مستشفى الرنتيسي
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 .14مستشفى الصداقة التركي
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 .3توزيع المحجورين حسب الجنس والفئة العمرية

بلغ إجمالي عدد الذكور  306ذك اًر بما نسبته  %45من إجمالي المحجورين ،بينما بلغت نسبة االناث ،%55
كما بلغت نسبة األطفال  %18من إجمالي المحجورين.
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رسم بياني( )3التوزيع النسبي للمحجورين حسب الجنس
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 .4توزيع المعزولين والمحجورين حسب الخلو من األمراض
بلغت نسبة المحجورين السليمين  %98من إجمالي المحجورين ،بينما بلغت نسبة المحجورين المرضى بأمراض
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رسم بياني( )5التوزيع النسبي للمحجورين حسب الخلو من األمراض

 .5مقدمي الخدمات في مراكز الحجر الصحي
بلغ عدد مقدمي الخدمات في مراكز الحجر الصحي  214موظفاً %46 ،منهم طواقم شرطية %20

طواقم طبية ،بينما بلغت نسبة عمال الصيانة .%2
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رسم بياني ( )6التوزيع النسبي لمقدمي الخدمة في المراكز حسب الطاقم
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ثالثاً :ق اررات وأنشطة خاصة بمكافحة المرض
 تم اإلعالن عن اكتشاف عدد من الحاالت المصابة بفيروس ( )Covid19من داخل المجتمع  -محافظةالوسطى -بتاريخ  . 24-08-2020وفي ضوء هذا اإلعالن وبناءا على مقتضيات المصلحة العامة فقد
تقرر ما يلي:
 تفعيل العمل بخطة الطوارئ الخاصة بمكافحة جائحة فيروس ( )Covid19المستجد وفقا للمستوى ()Dمن الخطة ،وذلك في جميع مرافق القطاع الصحي ويبدأ العمل بالقرار اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار
اخر.
 الحاالت المرضية التي تحتاج الى دخول مستشفى وتعاني من أعراض اإلصابة بفيروس ()Covid19يتم سحب عينة ( )PCRللمريض وارسالها الى المختبر المركزي.
 -التعميم على جميع المواطنين الذين خالطوا الحاالت المصابة بفيروس ( ،)Covid19إلرسال بيانتهم

الشخصية التفصيلية ،على رقم الواتس اب الخاص بخدمة االستجابة السريعة ()00970599503103

التابع لوزارة الصحة الفلسطينية ،والى حين تواصل الطواقم الطبية يطبق الحجر الذاتي في المنزل وعدم
مخالطة باقي افراد االسرة واتخاذ كافة إجراءات النظافة الشخصية.
 اصدار قرار خاص باتخاذ اإلجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المؤسسات ،المرافق العامة وأماكن التجمعات.
 تم استالم مستشفى الصداقة المخصص الستقبال الحاالت المرضية من المحجورين ،كما تم تخصيصمستشفى األوروبي لتقديم الخدمات الصحية لحاالت العزل.
 أقرت و ازرة الصحة بوضع كلمة محجور على ملفات الحاالت التي تخضع للحجر وتحتاج لرعاية صحيةداخل المستشفيات ،على أن يتم مراقبة هذا االجراء من قبل مدراء المستشفيات.
 يمنع إخراج أي حالة قبل انتهاء مدة الحجر ،على أن يتم اإلبالغ الفوري عن أي حالة تخالف النظام. اتخذت و ازرة الصحة آلية جديدة للتعامل مع القادمين عبر المعابر بحيث يتم عمل فحص  PCRلكلالنزالء في اليوم الرابع من تاريخ الحجر ،الحاالت الموجبة تحول فو اًر إلى مستشفى العزل الخاص بعالج
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ثم يتم اخراج المحجورين اذا
مرضى الكورونا ،كما يتم إعادة الفحص في اليوم  20من بداية الحجر ومن َ
كانت النتائج سلبية مع التوصية بالحجر المنزلي.
 -يحجر المخالطين إلزامياً للحاالت المؤكدة لمدة  21يوم من تاريخ المخالطة ،يتم عمل فحص

PCR

في

اليوم الرابع من المخالطة ،كما يعاد الفحص في اليوم  20من بداية الحجر وفي حال عدم توفر الفحص
يستمر الحجر إلى  28يوم..
 إقرار الية التعامل إلنهاء الحجر الصحي بعد قضاء مدة الحجر والتي تستند الى اجراء عينتين عشوائيتينمن النزالء في كل غرفة من غرف العزل ،ومن ثم يتم التعامل وفق النتائج حسب االلية المتبعة.
 تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لمتابعة األوضاع الصحية واالستعدادات لمواجهة الكورونا. توفير فرق طبية ميدانية لمتابعة التغيرات الصحية للعائدين في مقر اقامتهم. تدريب العاملين والكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية واالسعاف على االستعدادوالجهوزية لمواجهة الفايروس والتعامل العلمي والعملي السليم مع حاالت االشتباه وكذلك الطرق االمنة
للنقل والتعقيم وفق ادلة وإجراءات معتمدة.
 -تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للعائدين الى قطاع غزة وتقديم االرشادات والتعليمات الوقائية.
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