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                                                                        12:00الساعة                                                                              18/03/2020 األربعاء :آخر تحديث

 19التقرير اليومي لفيروس كوفيد 

  تقرير اإلصابات  أواًل:
 .حالة عدد الحاالت المؤكدة صفر  -

 عدد حاالت الوفيات صفر حالة. -

 .حيث لم تسجل أصاًل أي حالة حالة صفرعدد الحاالت التي شفيت  -

  .، جميعها سلبيةعينة 49 للحاالت المشتبهة العينات التي تم فحصهابلغ عدد  -

  الحجر الصحي: ثانياً 
 لزامي لكل العائدين عبر المعابر في مراكز الحجر الخاص.إيتم عمل حجر  15/3/2020من  ابتداءً  -

لم تظهر عليها أعراض  حالة 787الخاص  الحجر الصحيمراكز بلغ عدد الحاالت المدخلة في  -
 كالتالي:أعداد العائدين عبر معبري رفح وبيت حانون  وزعت المرض

 حسب مركز الحجر الصحي العائدين توزيع عدد المواطنين (1جدول )

 18/03حتى  مكان الحجر الصحي
 51 رفح -مدرسة مرمرة 
 65 مدرسة كنفاني

 62 نقطة الحجر الصحي معبر رفح
 130 خان يونس –مدرسة الصفوة 

 98 النجارمركز مسقط قيزان 
 79 الوسطى -مدرسة سكينة 

 70 الوسطى -مدرسة خولة بنت األزور
 61 مدرسة رودلف فلتر ذكور
 92 مدرسة رودلف فلتر إناث

 2 مسقط جباليا
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 77 الكومودور
 787 إجمالي عدد العائدين

 

عائد  70ويعود انخفاض العدد بسبب وضع  ،حالة 2,708المنزلي  بلغ عدد الحاالت الخاضعة للحجر -
عمل حجر منزلي لجميع العائدين عن طريق معبر رفح لمدة حيث تم ضمن عائدي الحجر الخاص، 

 .3/3/2020من تاريخ  ابتداء  يوم  14

ايطاليا باإلضافة إلى الصين وهونج  -فرنسا  –المانيا  –اسبانيا قائمة الدول المستهدفة بالحجر ليشمل  -
 وكوريا واليابان وإيران وسنغافورة.كونج 

 ثالثًا: الوضع العالمي
 

 .دول جديدة 11دولة منها  159إجمالي عدد الدول التي تم تسجيل حاالت فيها  -

منها في دولة  82,007 ؛حالة جديدة 16,957منها  184,976إجمالي عدد الحاالت المسجلة عالميًا  -
وذلك استنادًا للتقرير الصادر عن حالة  27,980كما بلغ عدد الحاالت المصابة في إيطاليا ، الصين

 مساًء. 04:00الساعة  17/03/2020يوم منظمة الصحة العالمية حتى نهاية 

 .حالة وفاة جديدة 919، منها حالة وفاة 7,529إجمالي عدد الوفيات في العالم  -
 
 خاصة بمكافحة المرض  أنشطةقرارات و  :رابعاً 

 

 تم تجهيز نقطة طبية داخل مدرسة سكينة وتم تزويدها باألدوية والمستلزمات الطبية. -

مدرسة رودلف فلتر  ،مدرسة خولة بنت األزور، مدرسة سكينةوسيع مراكز الحجر الصحي لتشمل تتم  -
 .الكومودورفندق و  مسقط جباليا ،ثمدرسة رودلف فلتر إنا، ذكور

غسان كنفاني )رفح( ومدرسة الصفوة )خان مرمرة و في كل من مدرسة  جديد حجر صحيمركز م إقامة ت -
 يونس(، كما أقيم مركز صحي مسقط )قيزان النجار( الستقبال الحاالت المرضية من معبر بيت حانون( 
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عقدت وزارة الصحة اجتماعًا تنسيقيًا مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع األهلي ضمن جهود  -
 الوزارة في تعزيز اإلجراءات الوقائية.

دى دة االجازة والتراخيص بوزارة الصحة بزيارة ميدانية للمستشفيات األهلية للوقوف على مقامت وح -
 جهوزيتها واستعدادها للتصدي لفيروس كورونا.

غرفة بكامل التجهيزات الفندقية والمتابعة  54اقامة مركز للحجر الصحي في معبر رفح يحتوي على  -
وايطاليا وسنغافورة وهونغ كونغ  وإيرانالصحية للعائدين من الدول المصنفة موبوءة مثل )الصين وكوريا 

 .ي دولة ينتشر فيها الوباء(أو 

حالة  40ابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع ل اقامة مستشفى ميداني لعزل الحاالت المشتبه بإص -
 وقابل لالتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.

 توفير فرق طبية ميدانية لمتابعة التغيرات الصحية للعائدين في مقر اقامتهم. -

للذين عادوا  تكليف لجنة من وزارة الصحة والجهات ذات العالقة لمتابعة انفاذ الحجر المنزلي االلزامي -
 من معبر رفح البري ومن يخالف يضع نفسه تحت طائلة القانون.

تدريب العاملين والكوادر الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية األولية واالسعاف على االستعداد  -
والجهوزية لمواجهة الفايروس والتعامل العلمي والعملي السليم مع حاالت االشتباه وكذلك الطرق االمنة 

 لنقل والتعقيم وفق ادلة وإجراءات معتمدة.ل

 تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية مستمرة للعائدين الى قطاع غزة وتقديم االرشادات والتعليمات الوقائية. -

بوستر توعوي خاص  200ألف مطبوعة،  122قامت دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة بطباعة  -
 صحة، وكالة الغوث، الخدمات الطبية والمؤسسات األهلية.  بفيروس كورونا وتوزيعه على كل من وزارة ال

 شخص في مختلف المؤسسات الدينية والتعليمية وغيرها. 5,458لقاء استفاد منه  60تنفيذ  -
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