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 19التقرير اليومي لفيروس كوفيد 

   تقرير اإلصابات  أواًل:
 .حالة  13عدد الحاالت المؤكدة   -
 حالة.  9عدد الحاالت التي شفيت  -
 حالة. 4موجبة عدد الحاالت التي مازالت  -
 حالة.عدد حاالت الوفيات صفر   -
إيجابية، مع العلم   13 سلبية 2,055،  عينة  2,068  للحاالت المشتبهة بلغ عدد العينات التي تم فحصها -

  .فحص الكورونا مواد  نقص كبير في وجد يأنه 
-  
  الحجر الصحي: ثانياً 

 لزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص.إيتم عمل حجر  3/2020/ 15من  ابتداء   -
 انهاء الحجر للعديد من العائدين وفق السياسة المقرة من وزارة الصحة. تم  -
لم تظهر عليها أعراض   حالة 632الخاص  الحجر الصحيمراكز بلغ عدد الحاالت المدخلة في  -

 كالتالي: أعداد العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون  وزعت  المرض 
 

 كز الحجر الصحياحسب مر  العائدين توزيع عدد المواطنين (1جدول )
 11/04حتى  مكان الحجر الصحي

 13 )حاالت المؤكدة( المستشفى الميداني
 0 نقطة الحجر الصحي معبر رفح

 59 مركز مسقط قيزان النجار 
 22 الهالل األحمر )االمل( 

 81 عمارة سعد 
 22 مدرسة األقصى 

 0 الكومودور
 111 بلو بيتش

 0    فندق المتحف 
 34 القدس الدوليفندق 
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 ا : الوضع العالمي نيثا
 

 . 208إجمالي عدد الدول التي تم تسجيل حاالت فيها   -

وذلك استنادا  للتقرير الصادر عن منظمة   حالة 1,524,161إجمالي عدد الحاالت المسجلة عالميا   -
 . صباحا    02:00ة ساعال 2020/ 04/ 11م  يو الصحة العالمية حتى نهاية  

 . حالة وفاة 92,941إجمالي عدد الوفيات في العالم  -
 

 خاصة بمكافحة المرض   أنشطةقرارات و  :رابعاً 
 

تحتاج لرعاية  و  على ملفات الحاالت التي تخضع للحجر  محجورأقرت وزارة الصحة بوضع كلمة  -
 ، على أن يتم مراقبة هذا االجراء من قبل مدراء المستشفيات.صحية داخل المستشفيات 

 يمنع إخراج أي حالة قبل انتهاء مدة الحجر، على أن يتم اإلبالغ الفوري عن أي حالة تخالف النظام.   -

لكل النزالء   PCRبحيث يتم عمل فحص يوم  21إلنهاء الحجر بعد اتخذت وزارة الصحة آلية جديدة  -
حوصات ( يوم من تاريخ الحجر، باإلضافة للتأكد من أن جميع الف18-20خالل الفترة ما بين )

 المخبرية سليمة. 

 70 فندق فلسطين 
 42 فندق البيتش
 46 فندق حجي 
 22 فندق الهدى 
 16 شاليه طبريا

 13 نادي الصالح
 41 مستشفيات 

 40 شمال غزة  -مدرسة الكويت
 632 إجمالي عدد العائدين
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أي  وجود في حال و سعال(  -عراض تنفسية )ارتفاع حرارة  أ معاينة جميع النزالء والتأكد من خلوهم من  -
 ويتم تأجيل إنهاء الحجر. PCRأعراض تنفسية يتم فحص 

،  ساعة 24بعد اخالئها ب  وتعقيم مراكز الحجرتطهير ، يتم إنهاء الحجر صباح اليوم الثاني والعشرين -
 ساعة من التطهير. 24بعد  المركزيمكن اعادة استخدام مع العلم أنه  

 يوم.   14يوم بدال  من   21اصدار قرار بتمديد الحجر الصحي الخاص الى  -

مركزا  موزعه على جميع المحافظات ومنها المدارس  30تم توسيع مراكز الحجر الصحي لتشمل  -
 . مركز حجر لتتم عملية تطهيرها وتعقيمها 14، علما  بأنه تم إخالء والفنادق والعيادات والمستشفيات 

على أن تقدم  اصدار قرار بتقنين خدمات الرعاية األولية لتقتصر على بعض المراكز في كل محافظة  -
العام في حالة الشكوى الطارئة، صرف عالج األمراض المزمنة لمدة فيها بعض الخدمات كخدمة الطب 

 شهر ضمن المتاح، التطعيم، العالج الطبيعي، األشعة والمختبر للحاالت الطارئة.

خدمات مسح الثدي واالقتصار على الخدمات د من خدمات الرعاية األولية مثل إيقاف العدي -
 . طارئة، خدمات األسنان إال في الحاالت الالتشخيصية

اعتماد الدليل االجرائي الخاص بالمستشفيات للتعامل مع وباء فايروس الكورونا والذي تم اعداده من   -
 اإلدارة العامة للمستشفيات. 

عينتين  الحجر الصحي بعد قضاء مدة الحجر والتي تستند الى اجراء  إلنهاءإقرار الية التعامل  -
من النزالء في كل غرفة من غرف العزل، ومن ثم يتم التعامل وفق النتائج حسب االلية   عشوائيتين

 . المتبعة

تم اصدار قرار بتخصيص خمس مدارس في كل محافظة مدرسة لعالج الحاالت التي تعاني من   -
 نفسية. تأمراض 

 تعليمات بإغالق جميع صاالت االفراح واألسواق الشعبية ومنع التجمعات.  اصدار  -
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بوقف العمل بالعيادات الخارجية في جميع المستشفيات ووقف العمليات الجراحية غير   اصدار قرار -
 زيارة المرضى المنومين في المستشفيات. الطارئة ومنع 

باألدوية والمستلزمات الطبية والطواقم الطبية  تم تجهيز نقاط طبية في مراكز الحجر وتم تزويدها  -
 كادر إضافة الى عمال شركات النظافة.  80واإلدارية المختلفة والتي زاد عددها عن 

 تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لمتابعة األوضاع الصحية واالستعدادات لمواجهة الكورونا.  -

جميع المستشفيات لجميع الخدمات ذات العالقة بتعليمات من وكيل وزارة الصحة تم عمل محاكاة في   -
كالطوارئ والعناية وسلسلة الفحوصات لحاالت كورونا للوقوف على االستعدادات والجهوزية المستمرة  

 للمشافي.

حالة   40اقامة مستشفى ميداني لعزل الحاالت المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع ل  -
 بيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.وقابل لالتساع ومجهز بأقسام م

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

تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العالقة لمتابعة انفاذ الحجر المنزلي االلزامي للذين عادوا  -
 من معبر رفح البري ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون. 

تدريب العاملين والكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية واالسعاف على االستعداد  -
والجهوزية لمواجهة الفايروس والتعامل العلمي والعملي السليم مع حاالت االشتباه وكذلك الطرق االمنة 

  للنقل والتعقيم وفق ادلة وإجراءات معتمدة.

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

ألف   30 توزيع ما يقارب قامت دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة ب بدعم من منظمة الصحة العالمية  -
بوستر توعوي خاص بفيروس كورونا وتوزيعه على كل من وزارة الصحة، وكالة  ألف 20، بروشور

 طبية والمؤسسات األهلية. الغوث، الخدمات ال


