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الجديد هذا  االسبوعاالجاميل

محصلة الحاالت الجديدة حسب املنطقة : 

منطقة دير الزور: 9منطقة الجزيرة: 170

منطقة الشهباء: 2منطقة الفرات: 77

التطورات االساسية : 

- )ارتفاع اإلصابات بفيروس بنسبة ٪37 )840 ، 1151( ، والوفيات بنسبة 13٪ )46 ، 52 
- انخفاض معدل التعافي بنسبة ٪58 ، حيث أن األسبوع الماضي كان هناك 124 حالة شفاء ، 

بينما هذا األسبوع تم تسجيل  52 حالة شفاء فقط 
- )إصابة 25 عامل من العاملين الصحيين بفيروس كورونا )٪15 من اإلجمالي 

- تم تسجيل 50 حالة أي )٪40 من الحاالت بين العاملين الصحيين( في مدينة الحسكة 
- المعابر التي تسيطر عليها الحكومة السورية تسمح بانتشار فيروس كورونا في الطبقة 

- تأكيد الحالة الثانية في مخيم الهول 

 أزمة الفيروس التاجي على األرض ، وآخرها في مدينة الطبقة. تم تأكيد 18 حالة فقط في الطبقة ، على RIC يتابع فريق
 الرغم من أنه من المحتمل أن العديد من الحاالت بقيت غير مؤكدة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذه المنطقة ، بما في ذلك كوباني

 ُتبذل اآلن جهود للتحول إلى .PCR ومنبج ، تستخدم في المقام األول االختبارات السريعة ، والتي ليست فعالة مثل اختبار
 في الطبقة مستعدة جيًدا covid على الرغم من انخفاض مستوى االختبارات الدقيقة ، يبدو أن لجنة .PCR استخدام اختبارات

مقارنة بالمناطق األخرى

 تم تجهيز مستشفى الطبقة الوطني بشكل جيد ، لكن ال يوجد سوى 5 أسرة للحاالت المتوسطة. بينما تتسع ل 16 سريراً إضافياً
)سيتم تفعيلها قريباً ، سيتم استخدام 8 أسرة للحاالت المشتبه بها و 8 أسرة للحاالت المتوسطة و 6 أسّرة لوحدة العناية المركزة(

 المنظمة غير الحكومية النشطة الوحيدة في الطبقة إلى جانب الهالل األحمر الكردي (( UPP ستقوم المنظمة غير الحكومية
 بتدريب األفراد. لديهم أيًضا مركًزا خاًصا بسعة أعلى )68 سريراً( ، ولكن سيتم تغيير المركز حيث أنهم يعيدون بناء مدرسة

قديمة بحالة سيئة. وجعلها مركزا جديدا وسيكون جاهزا بعد بضعة أشهر

التفاصيل

دراسة حالة: مدينة الطبقة
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 عند مدخل المستشفى يتم فحص الجميع للتأكد من أنهم يرتدون األقنعة الواقية ، وال يعانون من الحمى ويقومون باإلجراءات
الالزمة

 وفًقا لممثلي مجلس الطبقة المدني ، ُيمنع الناس من دخول المباني العامة إذا لم يرتدوا االقنعة الواقية. لكن في الشارع ال أحد 
يرتدي قناعا بما في ذلك قوى األمن الداخلي وال يمارسون التباعد االجتماعي

 أيًضا نشر الوعي Covid يتم اآلن توزيع الخبز في الكوميونات بدالً من المخابز لتجنب الحشود الكبيرة. يحاول مستشارو
“بالتباعد االجتماعي ، وتحديداً في المتاجر والمطاعم ، في محاولة لخلق “وضع طبيعي جديد

 هناك نوعان من المعابر الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة السورية بالقرب من الطبقة )أبو عاصي والطبقة( ، وهناك مركز
 للحجر الصحي للكورونا في المعبر ، ولكن عند التقييم ال يبدو أن هذا المركز يعمل بشكل جيد ألنه يوفر في الواقع بيئة مثالية

النتشار الفيروس

 قبل أن ُيسمح لألشخاص بالعبور ، ُتسأل أسئلة روتينية حول صحتهم ويتلقون فحص درجة الحرارة. لكن من بين 6000
 شخص دخلوا لم يتم اكتشاف حالة واحدة من كورونا. ربما يكون هذا بسبب عدم رغبة األشخاص في الحجر الصحي وتقديم

إجابات خاطئة على األسئلة المتعلقة بصحتهم

 وبحسب ما ورد قدم التحالف الدولي لهزيمة داعش مبلغ 500000 $ لشمال وشرق سوريا لتحسين البنية التحتية الصحية
وتحسين نقاط الدخول إلى شمال وشرق سوريا. السلطات الصحية تناقش أفضل السبل الستخدام هذه األموال

حالة معابر الحكومة السورية يف الطبقة


