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دعم المرافق الصحية
تبرعنا بإمدادات طبية تشتمل على معدات حماية شخصية بقيمة  1,5مليون جنيه مصري لمديرية الشؤون الصحية في شمال
سيناء.
تبرعنا بإمدادات طبية ومعدات حماية شخصية بقيمة  500,000جنيه مصري إلى هيئة اإلسعاف المصرية .أُرسل بعض
هذه اإلمدادات إلى فروع هيئة اإلسعاف والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة في شمال سيناء ،وسلمت البقية إلى مُسعِفين
ومستشفيات في القاهرة.
تبرعنا بمعدات حماية شخصية بقيمة  2,4مليون جنيه مصري إلى نظام الرعاية الصحية الوطني.
تبرعنا بـ  170مقياس حرارة يعمل باألشعة تحت الحمراء إلى وزارة الصحة وهيئة اإلسعاف المصرية.

تقديم المساعدات لمن هم بحاجة إليها
قدمت اللجنة الدولية بالتعاون مع منظمة شريكة ما يلي:
 700طردًا من المواد الغذائية الجافة ومستلزمات النظافة الصحية للمهاجرين البالغين المستضعفين الذين تأثروا سلبًا بالتدابير
المقيدة المرتبطة بجائحة كوفيد .19-أضفنا مواد التنظيف إلى هذه الطرود اعتبارً ا من أيار /مايو 2020
 100-80طر ٍد إضافيٍ من المواد الغذائية الجافة ومستلزمات النظافة الصحية للمهاجرين القصر واألطفال غير المصحوبين
بذويهم

مواد ومعدات التنظيف إلى مواقع توزيع المساعدات اإلغاثية.

مساعدة العائالت على البقاء على اتصال
استجبنا لـ  1,113مكالمة لمتابعة حاالت بحث واستفسارات أخرى.
زائرا من خالل خدمات البحث عن المفقودين .وزودنا الزوار بمعلومات مفيدة وتفاصيل االتصال لمساعدتهم في
ساعدنا ً 798
التعامل مع أزمة كوفيد.19-
أحلنا  573حالة بحث لمنظمات أخرى بالنيابة عن  952من المهاجرين المستضعفين.
اتصلنا بـ  389عائلة من عائالت المفقودين لمتابعة طلباتهم .وزودنا العائالت بمعلومات مفيدة وتفاصيل االتصال لمساعدتهم
في التعامل مع أزمة كوفيد.19-
أرسلنا  188رسالة من رسائل “بخير وفي صحة جيدة” بالنيابة عن مستخدمي خدمة المكالمات الهاتفية الدولية التي تقدمها
اللجنة الدولية ،والتي تم تعليقها ألسباب قهرية.

الشراكة مع جمعية الهالل األحمر المصري
•دعمنا الهالل األحمر المصري بمبلغ  450,000ألف جنيه
مصري لشراء معدات حماية شخصية في إطار استجابته
لجائحة كوفيد.19-

•تبرعنا بمعدات حماية شخصية للهالل األحمر المصري:

•نشارك في اجتماعات تنسيق الحركة عبر اإلنترنت التي
تنعقد كل أسبوعين.
•نقدم محتوى لحمالت التوعية حول جائحة كوفيد 19-على
وسائل التواصل االجتماعي باللغة العربية.
•تبرعنا للهالل األحمر المصري بـ  60مقياس حرارة يعمل
باألشعة تحت الحمراء.
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نظارة واقية

•دعمنا مشروع التحول الرقمي للهالل األحمر المصري،
بتزويده بمعدات تكنولوجيا المعلومات وأجهزة سمعية
وبصرية ،بقيمة  600,000جنيه مصري.
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زوج من األحذية
طويلة الرقبة
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