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حاالت الشفاء
محصلة الحاالت الجديدة حسب املنطقة :
منطقة دير الزور6 :
منطقة الجزيرة161 :
منطقة الفرات17 :

منطقة الشهباء6 :

التطورات االساسية :
تأكيد أول حالة إصابة بفريوس كورونا يف مخيم الهول
متت إعادة املياه إىل بعض األحياء يف منطقة الحسكة  ،لكن العديد من املناطق ال تزال تفتقر إىل وصول املياه اليها حيث الزالت تعاين يف ظل حرارة الصيف
املرتفعة والوباء رسيع االنتشار
زيادة يف نسبة حاالت اإلصابة بفريوس كورونا خالل شهر أغسطس  ،حيث وصلت الحاالت الجديدة يف شامل ورشق سوريا هذا األسبوع إىل  ، 200بزيادة
)قدرها  ، 61٪بينام تضاعفت اعداد الوفيات ( )17،34وتزايدت حاالت التعايف بنسبة 51،88 73٪
تم توثيق غالبية الحاالت الجديدة يف منطقة الجزيرة بنسبة  ، )200 ، 161( 81٪يليها الفرات ( )9٪و  3٪يف كل من دير الزور والشهباء
ال تتمتع العديد من مناطق شامل ورشق سوريا بالتوعية والتثقيف الصحي حول وباء كورونا أو الوقاية منه  ،خاصة داخل مخيامت النازحني ومنطقة دير
الزور  ،بينام تعيق األزمة االقتصادية أيضً ا االستجابة للوقاية من الفريوس

التفاصيل :
اول حالة اصابة بفريوس كورونا يف مخيم الهول :
تم تأكيد أول حالة إصابة بفريوس كورونا يف مخيم الهول .يف السابق  ،تم تشخيص إصابة خمسة من العاملني الصحيني يف املخيم بالفريوس  ،لكنهم متكنوا من
.اجراء الحجر الصحي ألنفسهم  ،وحتى  27أغسطس مل ينترش كورونا بني سكان املخيم
ومع تأكيد الحالة األوىل  ،يبدو الوضع قامتا  ،حيث يقدر الطاقم الطبي ان يصل معدل الوفيات اىل نسبة  ٪ 10عىل األقل إذا انترش املرض داخل املخيم .نظ ًرا
للطبيعة املزدحمة للمخيم  ،مع وجود صعوبة بالغة للعزلة واالبتعاد بني السكان  ،باالضافة اىل مشكلة البعض الذين يعتمدون عىل عالجات العقيدة اإلسالمية
.التقليدية .يف حني يرفض آخرون نقلهم إىل وحدة العزل
كام إن إمكانيات العالج محدودة أيضً ا يف املخيم ألن الوصول إىل املياه غري مستقر بسبب قطع تركيا للمياه من محطة مياه علوك  ،بينام كان مرض السل
رشا بالفعل يف املخيم  ،مام زاد من الضغط عىل املوارد الطبية فيها
.منت ً

مستجدات فريوس كورونا
يف شامل ورشق سوريا
ويحتوي مخيم الهول عىل  14نقطة صحية  ،و  5أرسة عزل  ،و  3مراوح تهوية يف املخيم بأكمله  ،ويسكنها حوايل  65000نازح وأفراد مرتبطني بداعش
ومخيم الهول ليس املخيم الوحيد الذي ظهرت فيه حالة اصابة بالفريوس .ففي  25أغسطس  ،تم التأكد من إصابة أم تبلغ من العمر  25عا ًما يف مخيم العريشة
بفريوس كورونا .مع وجود العديد من الحاالت املشتبه بها  ،بعد تشخيص عاملني صحيني يف  18أغسطس
ومل يكن لدى مخيم العريشة املستلزمات الالزمة للتعامل مع حالتها  ،حيث احتاجت إىل منفس أكسجني  ،لذلك تم نقلها إىل مرفق الصحة والعزل يف مخيم
واشوكاين .وال تزال الحاالت األخرى املشتبه بها يف الحجر الصحي وكذلك أفراد عائالت الحالة املؤكدة
ويف األيام املقبلة ،من املقرر ان تعقد السلطات يف كل من مخيمي الهول والعريشة عددًا من االجتامعات من أجل وضع أفضل اسرتاتيجية ملواجهة انتشار املرض

وضع غري مستقر عىل الرغم من عودة تدفق املياه إىل بعض أحياء الحسكة :
اعتبا ًرا من  28أغسطس  ،بدأت بعض األحياء الغربية يف الحسكة تتلقى مرة أخرى تدفق املياه من محطة علوك.حيث أمضت املنطقة بأكملها أسابيع دون
وصول املياه الرئيسية اليها بعد أن قطعتها تركيا للمرة الثالثة عرشة هذا العام
وعىل الرغم من استعادة تدفق املياه جزئيًا  ،إال أن العديد من االحياء واملناطق الريفية املحيطة بالحسكة ال تزال جافة  -وغري قادرة عىل االلتزام مبامرسات
النظافة املوىص بها ملنع انتشار فريوس كورونا
ولتزويدها باملياه  ،تقوم املنظامت غري الحكومية والهالل األحمر الكردي واإلدارة الذاتية بنقل  2500مرت مكعب من املياه بالشاحنات إىل الحسكة بشكل
يومي .ويقل هذا بشكل كبري عن الحد األدىن البالغ  4000مرت مكعب الذي تقدره األمم املتحدة باعتباره الحد األدىن اليومي الالزم لهذه املنطقة املزدحمة.
حيث يرتك العديد من األفراد يشرتون املاء للرشب والنظافة

مستويات عالية من الثقة  ،ولكن مستويات منخفضة من الوعي  ،تدفع اىل انتشار فريوس كورونا :
عىل الرغم من انتشار املعلومات حول وباء كورونا يف جميع مناطق شامل ورشق سوريا  ،ال يزال الكثريون يجهلون مدى خطورة املرض وكيفية الوقاية منه
ويتمتع الناس يف شامل ورشق سوريا بأعىل مستوى من الثقة يف استجابة سلطاتهم املحلية لفريوس كورونا ،باإلضافة إىل وسائل اإلعالم املحلية األكرث ثقة .لكن
األزمة االقتصادية وانعدام تفهم خطورة املرض يؤثران بشدة عىل االستجابة لخطورة املرض
حيث  98٪من الناس يعانون من صعوبات اقتصادية جديدة  ،و  7٪فقط يرتدون أقنعة الوجه  -وهو أسوأ معدل يف سوريا .كام ان هناك نقص يف معدات
الحامية الشخصية  ،حيث ينظم بعض السكان املحليني ورشات تعاونية تنتج أقنعة للوقاية من الفريوس
ومن جهتها رفعت االدارة الذاتية قيود الحظر الكيل والسفر املتعلقة بني مناطق شامل ورشق سوريا  ،باإلضافة إىل إعادة فتح معرب سياملكا الحدودي الرئييس
أمام املدنيني
تم وضع قيود قليلة جدًا يف الرقة لوقف انتشار الفريوس  (UNOCHA) ،ووفقًا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
وتشري التقديرات إىل أن أقل من نصف النازحني املقيمني يف ريف دير الزور مل يتلقوا أي معلومات عن فريوس كورونا .وكثري من املدنيني ليسوا عىل علم
الذي افاد بأن  80٪من سكان دير ) (UNOCHAبالفريوس أو ال يأخذون املخاطر عىل محمل الجد بحسب مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
”الزور  ،مل يسمعوا حتى عن “التباعد االجتامعي

