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الوقايةالوقاية
إشراك المجتمع المحّلي ورفع مستوى الوعيإشراك المجتمع المحّلي ورفع مستوى الوعي  

الخطوة ١

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

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

• أعراض كوفيد-١9 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 1٩٨،٢٢٢ مكالمة متعلقة بكوفيد-١9 منذ
 منتصف نيسان 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 ١00% من الالجئين 
الذين يقيمون في تجمعات الخيم

تم استهداف 78% من مجموع 
الالجئين الذين يقيمون في مساكن 

٣٨0،٦٨٣
شخصًا

+4٨0
الجئًا من ذوي الخبرة 

الطبية يقومون بالترصد 
الصحي المجتمعي 

٣٢
جلسة تدريب للعاملين 

الصحيين وغير الصحيين

7٦,1٣7
أسرة

تدريب ٦50 موظفًا 
وعاماًل من الخطوط 

األمامية في 
المفوضية

تدريب وتعبئة 
٦,5٢٩ الجئ

7,5٣7
تجمع خيم

إنتاج أكثر من 7,1٨4 كمامة و ٦،000 لوح صابون من قبل الالجئين وتوزيعها على كل من 
الالجئين والمجتمعات المضيفة.

٩٢7
مأوى جماعي

تشكيل فرق لالستجابة 
السريعة في ٣15,1 

منطقة

درجة الوعي لدى الالجئين

التواصل مع المجتمعات المحّلية

%٩٢ %٨٢

%100

%7٨

جلسات التوعية وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصّحية وإشراك المجتمع المحّلي 

من الالجئين يدركون ما هي 
اإلجراءات الوقائية للحماية من 

كوفيد-١9

سيتصلون بوزارة الصحة العامة 
أو يتوجهون إلى مركز للرعاية 

الصحية األولية في حال ظهور أّية 
أعراض على فرد من العائلة



خريطة التوزيعخريطة التوزيع
المواقع التي تّم الوصول إليها

األفراد الذين تّم الوصول إليهم

مجموعات لوازم النظافة الصّحية التي تّم توزيعها

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

عّكار

الشمال
بعلبك

البقاع

النبطّية

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

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%٩٩

الجنوب

بيروت\
جبل لبنان

2,253
95,١44

78,5١5

١,875
١45,9١7

70,650

١08
2،72١

3،038

440
١3,547
١0,755

34١
١0،996
١0،029

١،504
40،4١3

38،738

2،١6١
7١،945
77،420
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احتواء العدوىاحتواء العدوى
إجراءات العزل في األماكن المكتّظةإجراءات العزل في األماكن المكتّظة

التوجيهات المتعلقة بالعزل

دعم قدرات المجتمعات المحّلية على العزل

دعم عملية إجراء الفحوص في األماكن المكتظة

الخطوة 2

1
٢

٣
4

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

غضون ساعات من أجل دعم حاالت العزل 
من المستويات ١ و2 و4

وضع الصيغة النهائية لإلجراءات التشغيلية الموحدة المتعلقة بعزل وحجر الالجئين المؤكدة إصابتهم
 أو المشتبه بإصابتهم بكوفيد-١9 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 3.

بالتعاون مع منّظمة الصّحة العالمّية، مؤّسسة عامل والجمعّيات الخيرّية المسيحّية األرثوذكسّية 
الدولّية، عمدت المفوضّية إلى تسهيل إجراء فحوص كوفيد-١9 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 5 أسابيع بين شهري أيار وحزيران.

* سيتّم تفكيك أّية هياكل أو شوادر إضافّية كانت ُخّصصت للعزل بحسب خّطة اإلستجابة الوطنّية  لكوفيد- ١9 حين تنتفي الحاجة إليها.

تّم شمل 147 موقعًا في مختلف أنحاء البالد

تّم أخذ ٣,5٩٩ عينة

جميع النتائج سلبية

إنشاء وتعبئة فرق لالستجابة السريعة 
من الشركاء في العمل اإلنساني في 

1،٣15 من أصل ١،6١2 منطقة عقارية 
وهي على استعداد لدعم إجراءات 

العزل

تم إطالق جولة ثانية من المساعدات النقدية اإلضافية لمدة 3 أشهر، مع استهداف 1٢,000 أسرة الجئة محتاجة في شهر آب لمساعدتها على 
التأقلم مع حالة الطوارئ، وذلك باإلضافة إلى األسر الالجئة المحتاجة البالغ عددها 55,000 أسرة والتي تتلقى مساعدات نقدية متعددة األغراض 

بصورة منتظمة.

تحديد أكثر من 4٨0 الجئًا يتمتعون 
بخبرة طبية وتعبئتهم وتدريبهم على 

إجراءات العزل

توفير معدات الوقاية الشخصية 
لجميع موظفي المفوضية والعاملين 

الصحيين وأعضاء فرق االستجابة 
السريعة

تشكيل مجموعات محلية في كل 
موقع تضم 3 إلى 5 متطوعين من 

الالجئين في 1,75٩ 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.



خريطة دعم القدرة على العزلخريطة دعم القدرة على العزل

عّكار

بعلبك

البقاع

الجنوب

الشمال

جبل لبنان

     مستشفى قانا 
الحكومي، قانا

54 سرير
     27 أيلول

     مركز الحياة الطبي،
القرعون

     76 سرير
     20 أيلول

     مدرسة المقاصد،
مجدل عنجر

     54 سرير

     شركة دالية،
بعلبك

     60 سرير
     للتأكيد

    كورة ريزيدنس،
بطّرام

    98 سرير
    

    فندق معرض رشيد 
كرامي الّدولي، طرابلس

350 سرير
    ١١١ سرير

    تل حياة
350 سرير

    68 سرير
  

    مركز العزيز
    40 سرير

     مركز سانتا ماريا،
عاليه

70 سرير
     9 تشرين األول

     نادي الخيول الرياضي،
المريجة
١١5 سرير

     9 تشرين األول

تم تقييم 1000 موقعًا للحجر الخاص بالمستوى 2 

تم االحتفاظ ب٣٨٨ موقعًا مناسبًا

جاهز للعمل

 يصبح جاهزًا بحلول 

 مركز عزل

 مركز عزل تابع للبلدّية

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

من الالجئين السوريين في لبنان 
يعيشون في تجمعات خيم ومآٍو 

جماعية

يجري العمل على تجهيز 3 
مراكز عزل في مناطق مضيفة 

لالجئين

مراكز عزل بلدية مدعومة من 
المفوضية في كل من الشمال 

والجنوب والبقاع وجبل لبنان

مواقع جاهزة لإلستخدام مع 
قدرة استيعاب ٣71 سرير

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

5 7 ٣ %٢٢
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توفير العالج وإدارة الحاالتتوفير العالج وإدارة الحاالت

األرقام المتوقعة

التقدم المحرز

تعزيز القدرة االستيعابّية للخط الساخن المخّصص من قبل وزارة الصّحة العامة لكوفيد-1٩

دعم شبكات المستشفيات

تغطية العالج و الفحوصات

الخطوة 3

أي توسيع القدرة االستيعابّية وتعزيزها لدى 6 مستشفيات حكومّية الستقبال وعالج مرضى كوفيد١9 وتجّنب 
التنافس على الرعاية. الرعاية متاحة لجميع المرضى بغض النظر عن جنسيتهم.

تم االنتهاء من أعمال التوسعة 
في جميع المستشفيات الحكومية 

التي تم اختيارها للمرحلة 
األولى، باستثناء مستشفى 

زحلة الحكومي. كما تم االنتهاء 
من أعمال إعادة التأهيل لزيادة 

القدرة االستيعابية للقسم 
المخصص لمرضى كوفيد-١9 في 

مستشفى رفيق الحريري الجامعي 
ومستشفى صيدا الحكومي. 

على هذا األساس، تمت إضافة 
ما مجموعه 1٩7 سريرًا عاديًا، بما 
في ذلك المعدات الطبية الالزمة، 

وهذه األسّرة جاهزة الستقبال 
المرضى.

تم إنشاء ما مجموعه 1٦ وحدة 
إضافية للعناية المركزة وهي 
جاهزة لالستخدام في كل من 

مستشفى حلبا ومستشفى رفيق 
الحريري الجامعي ومستشفى 

صيدا الحكومي. أما في 
مستشفى طرابلس الحكومي 
ومستشفى بعلبك الحكومي، 
فال تزال وحدات العناية المركزة 
اإلضافية غير جاهزة الستقبال 
المرضى ريثما يتم االنتهاء من 

تركيب نظام التبريد.

تم تلقي مخزون من األدوية ألكثر 
من ٢٢,000 مريض كوفيد-١9 

و100 جهاز تنفس عادي و٢0 جهاز 
تنفس محمواًل في البالد، وذلك 

كجزء من المواد الطبية المقّدمة 
من المفوضية لدعم االستجابة 

الوطنية. وقد تّم حتى هذا التاريخ 
توزيع ١6 جهاز تنفس على وحدات 

العناية المركزة في المستشفيات. 
كما تّم استالم 100 سرير للعناية 
المركزة و٨00 سرير لالستشفاء 
العادي في البالد ويجري العمل 

على تسليمها على مراحل.

تعزيز القدرة االستيعابية للخط الساخن المخصص من قبل وزارة الصحة العامة لكوفيد١9 وذلك الستيعاب ما يصل إلى 4,500 مكالمة في اليوم، فضاًل عن 
١0 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.

عبر توسيع وتعزيز قدرات المستشفيات للتمكن من معالجة مرضى كوفيد١9 من الالجئين والمجتمعات اللبنانية على حد سواء، وذلك من خالل:

تتكّفل المفوضّية بتغطية 100% من تكاليف الفحوص والعالج للمرضى الالجئين. 

تصميم وبناء وتجهيز وحدات مؤقتة مخصصة لكوفيد١9 يتم إلحاقها 
بعدد من المستشفيات المختارة، أو إعادة تأهيل منشآت قائمة غير 

مستخدمة داخل المستشفيات لتخصيصها لمرضى كوفيد١9.

تّم إدخال 73 الجئًا مصابًا بكوفيد١9 إلى المستشفيات لتلقي العالج في 
إطار برنامج اإلحالة للرعاية الصحية التابع للمفوضية.

توزيع ٨00 سرير إضافي لالستشفاء و 100 
سرير إضافي لوحدات العناية المركزة في 

مختلف أنحاء لبنان على 3 مراحل

استهدفت المرحلة األولى ذات األولوية
٦ مستشفيات حكومية في طرابلس وحلبا 

وبعلبك وبيروت وصيدا وزحلة

حظي مستشفى زحلة الحكومي على 
الموافقة وستبدأ األعمال قريبًا من أجل 

إضافة 60 سريرًا لالستشفاء العادي و١0 
أسّرة للعناية المركزة في المرحلة األولى

توفير معدات الوقاية الشخصية واللوازم الطبية واألدوية لتمكين 
المستشفيات من إدارة حاالت كوفيد١9.

تمت تغطية تكلفة ١64 فحص كوفيد١9 في إطار برنامج اإلحالة للرعاية 
الصحية التابع للمفوضية.
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مستشفى بعلبك الحكومي
أسّرة االستشفاء جاهزة

 لالستخدام
ICU في طور التجهيز

مستشفى زحلة 
الحكومي

       ١ تشرين االول

مستشفى صيدا 
الحكومي

   جاهز لالستخدام

مستشفى طرابلس الحكومي
أسّرة االستشفاء جاهزة 

لالستخدام
ICU في طور التجهيز

مستشفى رفيق 
الحريري الجامعي
   جاهز لالستخدام

في بيروت\جبل لبنان
المستشفى في طور التأكيد

مستشفى د. عبدهللا 
الراسي الحكومي - حلبا

   جاهز لالستخدام

سرير إضافي لوحداتسرير إضافي لالستشفاء العام مستشفيات حكومّية
 العناية المركزة

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

الهدف اإلجمالي على 3 مراحل:

 ٨00 سرير إضافي لالستشفاء

100 سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

 سرير إضافي لالستشفاء

)ICU( سرير إضافي لوحدات العناية المركزة

جاهز لالستخدام

يصبح جاهزًا بحلول 
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