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بملىء كالمها
«استجابتنا هي إلنقاذ األرواح»

منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19 والمفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين )المفوضّية( تعمل في إطار االستجابة الوطنّية لحالة 

الطوارئ، وذلك بالتعاون الوثيق مع منّظمة الصّحة العالمية واليونيسيف 
وشركاء آخرين من أجل ضمان تلبية احتياجات الالجئين بطريقة منّسقة، 

على قدم المساواة وبشكل مّتسق.

لكّل فرد الحّق في رعاية صحّية الئقة. فلو ُترك 
أحد السكان عرضة للخطر، يصبح الجميع معّرضًا 

للخطر.

هدفنا هو ضمان تنفيذ االستجابة التي تسمح 
لجميع اللبنانيين وغير اللبنانيين المتواجدين 

في البلد بالوصول إلى المعلومات والفحوص 
والعالج بالتساوي.

استجابتنا في نهاية المطاف هي إلنقاذ 
األرواح. وأنتم تتصّفحون نشرتنا هذه حول 

كوفيد-19، أدعوكم، من خالل الحقائق 
واألرقام، إلى اكتشاف مساهمة المفوضّية 
في االستجابة ثالثّية الخطوات من أجل دعم 
الالجئين والحرص على صّحتهم وسالمتهم 
وتمكينهم من الوصول إلى الرعاية الطّبية 

المناسبة كلما اقتضى األمر.

كل منشأة قمنا ببنائها لتكون متاحة للجميع، 
بغّض النظر عن الجنسّية أو الوضع. فالكوفيد 

-19 ال يمّيز ما بين إنساٍن وآخر، وال نحن.
كما أننا قلقون جًدا بشأن التأثير االقتصادي 

للجائحة، خاّصًة على من هم األكثر ضعفًا. لقد 
حشدنا جهودنا لدعمهم في هذا الوقت العصيب وسنواصل بذل كّل ما 

بإمكاننا لتحقيق هذه الغاية.

في الختام، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشيد بالمتطّوعين اللبنانّيين 
والالجئين على جهودهم الدؤوبة بمساندة ِفرق عمل المفوضّية. 

والمطلوب اليوم هو رّص الصفوف وتوحيد القوى، فال نغفل عن أي 
شخص يحتاج إلى المساعدة.

المطلوب هو درجة عالية من الوعي والتضامن 
واالنضباط لدى السكان للحد من انتشار كوفيد-19 

من خالل ممارسات النظافة الشخصية الصارمة 
وآداب السعال والرصد الذاتي وتدابير التباعد 

االجتماعي. ُيعتبر إشراك المجتمع المحلي أساسيًا 
في تأخير االنتشار والحّد منه. يدًا بيد مع منّظمة 

اليونيسيف، تتولى المفوضّية حمالت التوعية في 
أوساط الالجئين في لبنان من خالل جميع قنوات 

التواصل. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المفوضّية 
بتعبئة وتدريب المتطوعين من الالجئين والعاملين 

في الخطوط األمامية على التعامل مع كوفيد-19، 
فضاًل عن الالجئين من ذوي الخبرة الطبية من أجل 

دعم المجتمعات المحلية. كما يتم توزيع مواد 
ومستلزمات النظافة الصحية، بما في ذلك الصابون 

والمعقمات ومستحضرات التبييض على كّل الالجئين 
الذين يعيشون في أماكن مكتظة في جميع أنحاء 

لبنان.

تقوم المفوضّية بتعزيز القدرات الحالّية لدى القطاع 
الصحي على كل من مستويات إجراء الفحوص 

وتقديم العالج االستشفائي لضمان إمكانية وصول 
الالجئين إلى الخدمات عند الحاجة وتوفير العالج 

بالسرعة المطلوبة لجميع المصابين بكوفيد-19 
الذين قد يحتاجون إلى الرعاية االستشفائية من دون 

أن يؤدي ذلك إلى تنافس على العالج والرعاية.

تتعاون المفوضّية مع السلطات المعنّية، منّظمة 
الصّحة العالمّية والمنّظمات األخرى على التخطيط 

للطوارئ، وهي قد عززت التدابير والتوجيهات 
المتعلقة بالعزل الذاتي واالحتواء في حال 

اكتشاف أي إصابة ضمن مجتمعات الالجئين. لهذا 
السبب، تدعم المفوضّية عملية إنشاء مراكز عزل 
مخصصة ضمن تجّمعات الخيم، كما على مستوى 

البلديات عند الحاجة، من خالل تحديد المباني 
وتأمين جميع المعدات الالزمة. باإلضافة إلى ذلك، 

تشارك المفوضّية، إلى جانب شركاء آخرين في 
العمل اإلنساني، في اإلشراف على هذه المنشآت 

والمرافق وتوفير معدات الحماية الشخصية 
المطلوبة لعاملي الخطوط األمامية ومقدمي 

الرعاية. وهذه المنشآت متاحة لكّل من هو بحاجة. 
إليها بغّض النظر عن الجنسّية أو الوضع. 

ممّثلة مكتب المفوضّية في لبنان
ميراي جيرار

خطة االستجابة الثالثّية
 ما هو الدور الذي تّضطلع به المفوضّية في مكافحة

كوفيد-19 في لبنان؟

الوقاية
 إشراك المجتمع المحّلي ورفع 

مستوى الوعي

احتواء العدوى
 إجراءات العزل في األماكن

المكتّظة

 توفير العالج
وإدارة الحاالت
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الوقاية
إشراك المجتمع المحّلي ورفع مستوى الوعي 

الخطوة 1
خريطة التوزيع

يعمل فريقنا على مدار الساعة من أجل تمكين الالجئين، وذلك بهدف منع العدوى ودرء تفشيها داخل أسرهم 
ومجتمعهم.

المواقع التي تّم الوصول إليها

األفراد الذين تّم الوصول إليهم

مجموعات لوازم النظافة الصّحية التي تّم توزيعها

لقد تّم تزويد 100% من الالجئين المعروفين لدى المفوضّية، من خالل سائر منّصات التواصل االجتماعي، بمعلومات حول:

• أعراض كوفيد-19 وطرق انتقاله
• التوعية حول النظافة الصحية وسبل الوقاية

• إجراءات التشخيص والعالج
• تعليمات الحكومة في ما يتعلق بالتنقل ومنع التجول

• إجراءات العزل الذاتي

قام مركز االتصال المشترك بين المفوضّية وبرنامج األغذية العالمي بالرّد على أكثر من 142،476 مكالمة متعلقة بكوفيد-19 منذ أوائل آذار 2020.  

لقد عقدت الوكاالت اإلنسانية جلسات للتوعية على أهمية النظاقة الصحية كما قامت بتوزيع مجموعات لوازم للنظافة الصحية في تجمعات الخيم وغيرها من 
المواقع المماثلة، فتّم الوصول إلى كل االشخاص اّلذين يعيشون في أماكن مكتّظة. وتشاركتا النشاط كل ّ من اليونيسيف التي رّكزت جهودها على تجّمعات الخيم، 

والمفّوضّية على المراكز الجماعّية. 

تّم الوصول إلى 100% من الالجئين 
الذين يقيمون في تجمعات الخيم

تم استهداف 78% من مجموع 
الالجئين الذين يقيمون في مساكن 

 ٣45,041
شخصًا

450
الجئًا من ذوي الخبرة 

الطبية يقومون بالترصد 
الصحي المجتمعي 

٣2
جلسة تدريب للعاملين 

الصحيين وغير الصحيين

٦9،010
أسرة

تدريب ٦50 موظفًا 
وعاماًل من الخطوط 

األمامية في 
المفوضية

تدريب وتعبئة 
٦,529 الجئ

7،014
تجمع خيم

إنتاج أكثر من 5،000 كمامة و ٦،000 لوح صابون من قبل الالجئين وتوزيعها على كل من 
الالجئين والمجتمعات المضيفة.

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
PCR لمعرفة المزيد حول حملة فحوص

919
مأوى جماعي

تشكيل فرق لالستجابة 
السريعة في ٣15,1 

منطقة

درجة الوعي لدى الالجئين
عّكار

الشمال
بعلبك

البقاع

النبطّية

الشمال
عّكار
بيروت و جبل لبنان
الجنوب
بعلبك - الهرمل
البقاع
النبطّية

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%99

الجنوب

بيروت\
جبل لبنان

التواصل مع المجتمعات المحّلية

%92 %٨2

%100

%7٨

جلسات التوعية وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصّحية وإشراك المجتمع المحّلي 

من الالجئين يدركون ما هي 
اإلجراءات الوقائية للحماية من 

كوفيد-19

سيتصلون بوزارة الصحة العامة 
أو يتوجهون إلى مركز للرعاية 

الصحية األولية في حال ظهور أّية 
2،221أعراض على فرد من العائلة

9٥،1٣7
72،٣٣٣

1،8٤٣
1٤٥،991
62،791

108
2،721

٣،0٣8

٤٣7
10،٤81
10،711

٣٤1
10،996
10،029

1،٣8٤
28،66٥

2٥،27٣

1،816
٥1،1٤0

٤9،189
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احتواء العدوى
إجراءات العزل في األماكن المكتّظة

خريطة دعم قدرات العزل

التوجيهات المتعلقة بالعزل

عّكار

بعلبك

البقاع

الجنوب

الشمال

جبل لبنان

دعم قدرات المجتمعات المحّلية على العزل

دعم عملية إجراء الفحوص في األماكن المكتظة

     مستشفى قانا 
الحكومي، قانا

     يؤّكد في وقت الحق 

     مركز الحياة الطبي،
القرعون
76 سرير
     ٤ آب

     مدرسة المقاصد،
مجدل عنجر

68 سرير
19 سرير

     شركة دالية،
بعلبك
60 سرير

     يؤّكد في وقت الحق

     وزارة الشؤون 
اإلجتماعّية، عرسال

68 سرير
     يؤّكد في وقت الحق

    كورة ريزيدنس،
بطّرام

98 سريس
     يؤّكد في وقت الحق

    
    فندق معرض رشيد 

كرامي الّدولي، طرابلس
٣٥0 سرير

     يؤّكد في وقت الحق

    تل الحياة
٣٥0 سرير

70 سرير
    

    العزيز
40 سرير

     1٥ آب 

     مركز سانتا ماريا،
عاليه

70 سرير
     يؤّكد في وقت الحق 

     نادي الخيول الرياضي،
المريجة
120 سرير

     يؤّكد في وقت الحق

الخطوة 2

1
2

٣
4

ثمة 10,000 مجموعة مواد إيواء 
للطوارئ جاهزة للنشر واالستخدام في 

غضون ساعات من أجل دعم حاالت العزل 
من المستويات 1 و2 و٤

وضع الصيغة النهائية لإلجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بعزل وحجر الالجئين المؤكدة إصابتهم
 أو المشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 وفقًا لإلرشادات الوطنية.

توزيع دليل إجراءات العزل والحجر الصحي الخاصة بالالجئين على جميع الالجئين المعروفين لدى المفوضّية 
والشركاء في مجال العمل اإلنساني الذين يقدمون الدعم.

تم االنتهاء من وضع دفتر شروط إدارة المراكز وفقًا للمبادئ التوجيهية الوطنية ومن خالل عملية استشارية 
حددت المسؤوليات اإلدارية والتنظيمية وعملية تقديم الخدمات وغيرها من المسؤوليات لمراكز الحجر الخاصة 

للمستوى ٣.

بالتعاون مع منّظمة الصّحة العالمّية، مؤّسسة عامل والجمعّيات الخيرّية المسيحّية األرثوذكسّية 
الدولّية، عمدت المفوضّية إلى تسهيل إجراء فحوص كوفيد-19 لالجئين الذين يعيشون في أماكن 

مكتّظة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤّسسة عامل والجمعّيات الخيرّية المسيحّية األرثوذكسّية 
الدولّية، وذلك بمعدل 200 فحص PCR في اليوم، وذلك على مدى فترة ٥ أسابيع بين شهري أيار وحزيران.

* سيتّم تفكيك أّية هياكل أو شوادر إضافّية كانت ُخّصصت للعزل بحسب خّطة اإلستجابة الوطنّية  لكوفيد- 19 حين تنتفي الحاجة إليها.

تّم شمل 147 موقعًا في مختلف أنحاء البالد

تّم أخذ ٣,599 عينة

جميع النتائج سلبية

تم تقييم 4٦7 موقعًا للحجر الخاص بالمستوى 2 

تم االحتفاظ بـ211 موقعًا مناسبًا
جاهز للعمل

 يصبح جاهزًا بحلول 

 مركز عزل

 مركز عزل بلدي

المواقع الُمشار إليها في الخريطة ُمتاحة لكّل من هم بحاجة للعزل بغّض النظر عن الجنسّية أو الوضع. 

إنشاء وتعبئة فرق لالستجابة السريعة 
من الشركاء في العمل اإلنساني في 

1،٣15 من أصل 1،612 منطقة عقارية 
وهي على استعداد لدعم إجراءات 

العزل
مساهمة إضافية لتغطية ٣ أشهر من 
المساعدة النقدية تستهدف 11,500 

أسرة الجئة محتاجة لمساعدتها على 
التأقلم مع حالة الطوارئ

تحديد أكثر من 450 الجئًا يتمتعون 
بخبرة طبية وتعبئتهم وتدريبهم على 

إجراءات العزل

توفير معدات الوقاية الشخصية 
لجميع موظفي المفوضية والعاملين 

الصحيين وأعضاء فرق االستجابة 
السريعة

من الالجئين السوريين في لبنان 
يعيشون في تجمعات خيم ومآٍو 

جماعية

يجري العمل على تجهيز ٤ مراكز 
عزل في مناطق مضيفة لالجئين

مراكز عزل بلدية مدعومة من 
المفوضية في كل من الشمال 

والجنوب والبقاع وجبل لبنان

موقعان جاهزان لإلستخدام مع 
قدرة استيعاب ٨9 سرير

تشكيل مجموعات محلية في كل 
موقع تضم ٣ إلى ٥ متطوعين من 

الالجئين في 1,759 تجمعًا محليًا 
في مختلف أنحاء البالد لالضطالع بدور 

فاعل في إجراءات العزل

على مستوى األسرة

على مستوى المجتمع المحلي

على مستوى البلدية

الحجر الصحي الكامل

توزيع مجموعات مواد غذائية/ لوازم 
للنظافة الصحية مع الشركاء في 

مجال العمل اإلنساني، مع استهداف 
10,000 عائلة محتاجة

نحن في صدد تجهيز ودعم مراكز للعزل باإلضافة إلى توفير التوجيهات واإلرشادات ذات الصلة في األماكن 
المكتّظة التي قد ال تتوفر فيها إمكانية العزل للسكان.

QR Code ُيرجى مسح هذا رمز
 لمشاهدة فيديو عن مراكز العزل في لبنان

2 7 4 %22
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مخطط توسيع شبكة المستشفيات – المرحلة 1توفير العالج وإدارة الحاالت

األرقام المتوقعة

التقدم المحرز

مستشفى بعلبك 
الحكومي

    ٥ آب

مستشفى زحلة 
الحكومي

       1 تشرين االول

مستشفى صيدا 
الحكومي

    12 آب

مستشفى طرابلس 
الحكومي

موقع جاهز لالستخدام

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي

جناح من 72 سرير جاهز

يؤّكد الموقع في وقت الحق 
في بيروت\جبل لبنان

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

موقع جاهز لالستخدام

تعزيز القدرة االستيعابّية للخط الساخن المخّصص من قبل وزارة الصّحة العامة لكوفيد-19

ستتكّفل المفوضّية بتغطية كامل )100%( تكاليف الفحوص والعالج للمرضى الالجئين. 

دعم شبكات المستشفيات

الخطوة ٣

نحن بصدد توسيع القدرة االستيعابّية وتعزيزها لدى 6 مستشفيات حكومّية الستقبال وعالج مرضى كوفيد-19 
وتجّنب التنافس على الرعاية. الرعاية متاحة لجميع المرضى بغض النظر عن جنسيتهم.

تم االنتهاء من المرحلة األولى 
من أعمال التوسيع في كل من 

مستشفيات بعلبك وحلبا وطرابلس 
الحكومية. وقد بدأت عملية تسليم 
وتركيب المعدات الطبية )بما في 

ذلك أجهزة التنفس الصناعي 
وأسّرة المرضى وعربات اإلنعاش 

والطوارئ وغيرها من قطع األثاث 
الطبية( منذ أوائل شهر تموز في 
المنشآت الملحقة التي تم إنجازها.

في بيروت، تم أيضًا االنتهاء من 
أعمال إعادة تأهيل جناح يتسع 

لـ72 سريرًا في مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي وبات جاهزًا 

لالستخدام؛ وال تزال أعمال إعادة 
التأهيل جارية في مستشفى صيدا 

الحكومي من أجل تعزيز القدرة 
االستيعابية للقسم المخصص 

لكوفيد-19.

تم تلّقي مخزون من األدوية ألكثر 
من 22,000 مريض كوفيد-19 و ٣0 
جهاز للتنّفس االصطناعي، وذلك 

كجزء من المواد الطبية المقّدمة 
من المفوضية لدعم االستجابة 

الوطنية. كما ستصل دفعة ثانية 
من 2٥ جهاز للتنّفس االصطناعي 
إلى البلد في 27 تموز. تم استالم 
100 سرير لوحدة العناية المركزة و 
٨00 سرير لالستشفاء العام وسيتم 

توزيعها على مراحل.

تعزيز القدرة االستيعابية للخط الساخن المخصص من قبل وزارة الصحة العامة لكوفيد-19 وذلك الستيعاب ما يصل إلى ٤,٥00 مكالمة في اليوم، فضاًل عن 
10 ممّرضين إضافيّين مدّربين من ِقبل مؤّسسة عامل للرد على االتصاالت ونظام إحالة يتم من خالله تحويل الالجئين على الفور إلى المفوضية من أجل اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة.

تعمل المفوضية على توسيع وتعزيز قدرات المستشفيات للتمكن من معالجة مرضى كوفيد-19 من الالجئين والمجتمعات اللبنانية على حد سواء، وذلك من خالل:

تصميم وبناء وتجهيز وحدات مؤقتة مخصصة لكوفيد-19 يتم إلحاقها 
بعدد من المستشفيات المختارة، أو إعادة تأهيل منشآت قائمة غير 

مستخدمة داخل المستشفيات لتخصيصها لمرضى كوفيد-19.

توزيع 800 سرير إضافي لالستشفاء و 100 
سرير إضافي لوحدات العناية المركزة في 

مختلف أنحاء لبنان على ٣ مراحل

استهدفت المرحلة األولى ذات األولوية
٦ مستشفيات حكومية في طرابلس وحلبا 

وبعلبك وبيروت وصيدا وزحلة

تّمت الموافقة على اختيار مستشفى 
زحلة الحكومي لتلقي 60 سريرًا إضافيًا 

لالستشفاء و10 أسّرة إصافية لوحدة 
العناية المركزة في المرحلة األولى 

سرير إضافي لوحداتسرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات حكومّية
 العناية المركزة

توفير معدات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية واألدوية لتمكين 
المستشفيات من إدارة حاالت كوفيد-19.

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
 لمشاهدة فيديو عن عملية توسعة المستشفيات في لبنان

الهدف اإلجمالي على ٣ مراحل:

 ٨00 سرير إضافي لالستشفاء

100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

 سرير إضافي لالستشفاء

سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

جاهز للعمل

 يصبح جاهزًا بحلول 
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دعم المفّوضّية السامية لألمم المّتحدة لشؤون الالجئين للبنان في خّطة اإلستجابة لكوفيد-19 - تموز 2020

شريان حياة أساسي آلالف الالجئينمن الميدان
قصص

أثناء فترة الحجر الصحي وإغالق البلد جّراء كوفيد-19، عمدت ميديا إلى صناعة 
الصابون في منزلها لخدمة مجتمعها. وهي كانت قد تعلمت صناعة الصابون على 

اإلنترنت أثناء فترة الحجر الصحي من خالل دورة تدريبية افتراضية مولتها المفوضية. 
تتحدث ميديا، التي ال تستخدم سوى مكونات طبيعية في عملها، عن تجربتها: »لقد 

تعلمُت صناعة الصابون الطبي من الكركم وبذور الشمر. كما تعلمنا كيفية صباغة 
الصابون باأللوان«.

ميديا واحدة من العديد من الالجئات السوريات اللواتي التحقن بهذه الدورة 
بحماسة كبيرة للمساهمة بطريقتهن الخاصة في الحّد من انتشار كوفيد-19. 

أبرز ما تعلمته من هذه التجربة؟ بحسب ميديا، فهو كيفية استخدامنا 
لمهاراتنا من أجل خدمة مجتمعنا بشكل فعال ومساعدته على المحافظة 

على سالمته وصحته، فضاًل عن التمكن من دعم عائلتنا اليوم وفي 
المستقبل.

زينب امرأة لبنانية تتعلم كيفية خياطة الكّمامات، فالخياطة 
بالنسبة إليها »فن قائم في حد ذاته«. وتجد زينب و زميالتها حافزًا 

في ذلك إذ تساهمن في مكافحة انتشار كوفيد-19. سيتّم توزيع 
الكمامات مجانًا على كل من هو بحاجة إليها. 

»هذه الحملة تتعلق بإنقاذ األرواح. في هذه األوقات 
العصيبة الناتجة عن حالة الطوارئ المتعلقة بكوفيد-19 
واالنكماش االقتصادي الذي تعاني منه البالد، ال يسعنا 

سوى التكاتف ورّص الصفوف للتخفيف من معاناة الفئات 
األكثر حاجة ضمن مجتمعات الالجئين والمجتمعات اللبنانّية 
وضمان عدم اإلغفال عن أي شخص يحتاج إلى المساعدة«. 
بهذه الكلمات، تصف ممثلة مكتب المفوضية في لبنان، 

ميراي جيرار، الغاية من حملة »معًا نمنح األمل« التي 
أطلقتها المفوضية مع شركائها في شهر نيسان.

تمكنت حملة التضامن الوطنية هذه من الوصول إلى آالف 
العائالت اللبنانية والالجئة المحتاجة في مختلف المناطق 

اللبنانية وتوفير المواد الغذائية الحيوية واألساسية ومجموعات مستلزمات النظافة الصحية من أجل 
مساعدة األسر المحتاجة على التكيف خالل الظروف الصعبة السائدة في لبنان.

أصبح الالجئون أكثر عرضة للخطر جّراء األزمة االقتصادية الحادة التي تفاقمت بسبب تفشي كوفيد-19. لقد 
أدت هذه األزمة المزدوجة التي تواجهها البالد إلى تفاقم البطالة واشتداد التنافس على الموارد. وفي هذا 

السياق، أصبحت المساعدة النقدية شريان حياة أساسي آلالف الالجئين الذين وجدوا أنفسهم يعتمدون بشكل 
متزايد على المساعدات اإلنسانية.

لهذا السبب، وباإلضافة إلى أسر الالجئين األكثر حاجة التي تحظى بدعم المفوضّية من خالل مساعدة نقدية 
شهرية متعددة األغراض، والبالغ عددها ٣٤,٥00 أسرة، تساعد المفوضية عددًا إضافيًا من أسر الالجئين من 

خالل مساعدة نقدية مؤقتة لدعمهم في تلبية احتياجاتهم وتغطية نفقاتهم في هذه الظروف االقتصادية 
العصيبة. فخالل أشهر أيار وحزيران وتموز، يتم تقديم الدعم إلى 11,٥00 عائلة إضافية من الالجئين، كما تدعو 
المفوضية باستمرار إلى توسيع نطاق هذا الدعم المنقذ للحياة للتمكن من مساعدة أكبر عدد ممكن من 

العائالت في هذه األوقات العصيبة.

هو مجموع المعّدات الطّبية ومستلزمات المستشفيات ذات 
الصلة التي استقدمتها المفوضّية إلى البالد من أجل دعم 

6 مستشفيات حكومية وتعزيز قدرتها الستيعاب المزيد من 
مرضى كوفيد-19، بغض النظر عن جنسيتهم.

من بيروت إلى صيدا، ومن طرابلس إلى حلبا وبعلبك وزحلة، 
تدعم المفوضّية الخّطة الوطنية ضد تفشي كوفيد-19.

منذ شهر شباط وِفرق عمل المفوضّية تبذل جهودًا حثيثة لبناء 
منشآت مخّصصة يتم إلحاقها بالمستشفيات وإلعادة تأهيل 
األقسام الموجودة وتجديدها من خالل معدات طّبية حديثة. 

وستبقى هذه المعدات ملكًا للمستشفيات بعد انتهاء الجائحة، 
وذلك لمعالجة أمراض عديدة أخرى ما بعد كوفيد-19. 

ويقول منتصر صّديقي الذي يشرف على فريق اإلمدادات لدى 
المفّوضّية: »لقد عملنا لياًل نهارًا لتحقيق ذلك. فهذه أولوّية 

بالنسبة إلينا.«

مع تعليق معظم برامج المساعدات اإلنسانية المباشرة خالل فترة الحجر الصحي وإغالق البالد، 
عمدت المفوضّية على الفور إلى تعزيز القدرة االستيعابية لمركز االتصال القائم من أجل 

ضمان قدرتها على االستجابة للطلب المتزايد من قبل الالجئين في هذه الفترة التي تشهد 
تزايدًا في حّدة القلق. تدير المفوضّية مركز االتصال هذا باالشتراك مع برنامج األغذية العالمي.

خضع الالجئون السوريون لفحوص كوفيد-19 في البقاع وجبل لبنان وبيروت والجنوب 
والشمال خالل حملة وطنّية إلجراء فحوص PCR استمرت لمدة أسبوعين بدأتها 

المفوضّية مع شركائها تحت إشراف وزارة الصّحة العاّمة ومنّظمة الصّحة العالمّية. 

قصة ميديا

إبقاء الخطوط مفتوحةهدفنا هو إنقاذ األرواح!

٨00 سرير لالستشفاء العام،
100 سرير لوحدات العناية المرّكزة

٣,500 وأكثر

كمامات يدوية الصنع للجميع

QR Code ُيرجى مسح الرمز
 لمشاهدة فيديو ميديا

QR Code ُيرجى مسح هذا الرمز
لمشاهدة الفيديو
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