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حاالت الوفاة

حاالت الشفاء

الجديد هذا  االسبوعاالجاميل

التطورات االساسية : 

 - أكتوبر شهد العديد من الوفيات وأزدياد حاالت اإلصابة مقارنة بباقي العام مجتمعة مع إعادة الحجر الصحي الجزيئ 

 - منو رسيع خالل شهري سبتمرب وأكتوبر مع زيادة الحاالت اليومية عرشة أضعاف ، ويجب تجاوز القدرة قبل بلوغ الفريوس ذروته يف عام 2021 

 - يوجد يف شامل ورشق سوريا حاليًا 59 رسيراً للحاالت الشديدة ، ال تحتوي جميعها عىل أجهزة تنفس ، وتواجه “نقًصا حاًدا” يف مجموعات االختبار 

واإلمدادات الطبية ومعدات الحامية

 - حاالت متعددة مؤكدة يف مخيمي الهول والعريشة ، بينام ماتزال مخيامت النازحني األخرى تفتقر إىل أي مرافق عزل أو موظفني مدربني 

التفاصيل : 

 تواجه شامل ورشق سوريا نقًصا حاداً يف املستلزمات الطبية للتصدي لفريوس كورونا حيث ينترش الفريوس بشكل كبري تشهد شامل ورشق سوريا معدالت 

 قياسية من اإلصابات والوفيات الجديدة ، حيث شهد شهر ترشين األول / أكتوبر ما يقارب من عدد الوفيات )58( ومرتني عدد الحاالت )2776( مقارنة ببقية

 العام مجتمعني ، وزيادة الحاالت اليومية الجديدة عرشة أضعاف يف الشهور املاضيني قد تُعزى الزيادات يف عدد الحاالت جزئيًا إىل زيادة االختبارات ، ولكن

 مايزال هناك نقص حاد يف هذا املجال أيًضا. مخترب االختبار الوحيد يف املناطق املتاخمة لشامل ورشق سوريا لديه القدرة عىل إجراء 180-120 اختباًرا فقط

 وغريها من مستلزمات التشخيص والنظافة يوجد حاليًا 59 رسيرًا متاًحا للحاالت الشديدة يف جميع PCR يوميًا ، ويعاين من “نقص حاد” يف مجموعات اختبار

 شامل ورشق سوريا، وليست جميعها مجهزة بأجهزة التنفس - حوايل ثلث الحد األدىن املوىص به دوليًا ، وقليل جًدا جًدا لخدمة ماليني السكان. يتوقع أخصائيو

 الصحة  تجاوز السعة يف األسابيع املقبلة ، وعند هذه النقطة سيتم االستيالء عىل املستشفيات ومنحها فقط للتعامل مع حاالت فريوس كورونا من املتوقع أن

 يزداد معدل انتقال العدوى يف األشهر األخرية من عام 2020 ، وذلك بسبب عدة عوامل منها انخفاض درجة الحرارة مام يدفع الناس لقضاء املزيد من الوقت

 داخل األماكن املغلقة ، وعودة األطفال إىل املدارس ، وحقيقة استخدام األقنعة الواقية والتباعد االجتامعي ما يزال غري .مطبق والخوف من بلوغ انتشار الفريوس

ذروته يف شامل ورشق سوريا حتى عام 2021

يهدف الحجر الصحي الجديد إىل مكافحة انتشار الفريوس :
 يهدف الحجر الصحي الجديد ملدة عرشة أيام إىل وقف الزيادة يف الحاالت ، بعد شهور دون أي قيود تقريبًا عىل الحياة العامة. سيتم إغالق املتاجر وحظر

 التجمعات العامة ، عىل الرغم من أن أسواق املواد الغذائية واملخابز واملنظامت غري الحكومية واملرافق الطبية واملعابر الحدودية يف املنطقة ستظل مفتوحة

 كليًا  أو جزئيًا ال يشمل القرار أي حظر تجول أو قيود عىل الحركة ، ومع ذلك ، تكافح السلطات لتحقيق التوازن بني احتواء الفريوس والحاجة إىل إبقاء االقتصاد

املحيل يعمل يف خضم أزمة مالية. الخوف ووصمة العار حول املرض تعني أن العديد من األفراد ال يبلغون عن األعراض أو يفشلون يف عزل أنفسهم



مستجدات  فريوس  كورونا
يف شامل  ورشق  سوريا

أزمة يف مخيامت النازحني : 
 هناك العديد من الحاالت املؤكدة يف مخيمي الهول والعريشة ، بينام ما تزال املخيامت حول منبج والنازحني من رأس العني خالية من أي مناطق عزل لفريوس

 كورونا عىل اإلطالق. يعد مخيم الهول شديد الخطورة ، ولكنه يحتوي عىل معظم الخدمات ، مع وجود مستشفى ميداين إىل جانب جناح العزل. يعاين

 مخيم العريشة من نقص يف املوظفني املدربني ، يف حني أن هناك أيًضا نقًصا يف املوظفني والقدرة يف مخيامت محموديل وأبو خشب ووشوكاين ونوروز وروج.

 كام وصلت الحاالت املكتشفة بني العاملني الصحيني وموظفي املخيامت إىل رقمني بشكل عام ،ما يزال الوضع يف املخيامت مرتديًا بسبب عدم وجود فحص

  عند مداخل املخيامت. إحجام سكان املخيم عن اإلبالغ عن األعراض أو الخضوع للفحص ؛ يتم تجاهل التدابري الوقائية ؛ عدم القدرة عىل إجراء تتبع كاٍف

للمخالطني ؛ وعدم كفاية عنابر العزل داخل املخيامت


