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مفتاح الخريطة

المرافق الصحية التي قُدم إليها دعم
مستشفى ()25
مركز رعاية صحية أولية ()19
مركز إعادة تأهيل بدني ()16
عيادة طبية داخل مرفق احتجاز ()6

الدعم المقدّ م

الدعم المقدّ م

للمرافق الصح ّية

ألماكن االحتجاز

ً
مركزا للرعاية الصحية
تزويد 19
األولية ،و 30مستشفى ،و 16مركزاً
إلعادة التأهيل البدني ،و 7دوائر للصحة
في المحافظات ،ومختبرً ا مركزيًا واح ًدا،
ومركزين للخدمات الطبية الطارئة
بالصابون ،والمطهرات ،ومعدات
الحماية الشخصية ،ومقاييس الحرارة.
نحو شهريٍ إلى
التبرع باألدوية على
ٍ
ً
مركزا للرعاية الصحية األولية
19
ومستشفيين.
تقديم أكثر من  60جلسة توعية حول
أساليب الوقاية من كوفيد 19-بمشاركة
نحو  600موظف من الكوادر العاملة
ً
مركزا للرعاية الصحية األولية،
في 17
و 6مستشفيات ،وأفراد من مجتمعين
محليين.
تقديم جلسات حول الصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي في مستشفيين
و 9مراكز للرعاية الصحية األولية.

تزويــد  27مرفــق احتجاز
تــضــم 45,000محتجــز
بالصــابــون ،والمطهــرات،
ومعدات الحماية الشخصية،
ومقــاييس الحــرارة بــدون
تالمــس وملصقــات التـوعية
بكوفيد.19-
تقديم الدعم المتواصل إلى 6
عيادات داخل السجون بهدف
تحسين خدمات الرعاية
الصحية المقدمة للمحتجزين.
تــدريب  75موظ ًفــا من
الكوادر الطبية العاملة في
 12مكان احتجاز حول كيفية
ارتداء وخلع معدات الحماية
الشخصية.

الدعم فى
مجال الماء واإلسكان
تركيب  85نقطة لغسل اليدين
ً
مركزا للرعاية الصحية
في 18
األولية ،ومستشفى واحد ،و4
مراكز إلعادة التأهيل البدني ،و
 5أماكن احتجاز ،وفي األماكن
التي يستخدمها قسم األمن
االقتصادي لتوزيع المساعدات.
توزيع  169طقمًا من معدات
التطهير ،واللوازم االستهالكية،
ومعدات الحماية إلى 15
ً
مركزا للرعاية الصحية األولية،
ومستشفيين ،و 9مرافق احتجاز.
توزيع  1,369مرشح مياه
للعوائل األكثر ضع ًفا في قضاء
القائم.

الدعم في مجال

األمن االقتصادي

التوعية الرقم ّية
إيصال رسائل ومعلومات توعية عامة عن
كيفية تقليل مخاطر اإلصابة بفيروس كورونا
إلى  1,162,345شخصًا من خالل المنصات
الرقمية الخاصة باللجنة الدولية في العراق.

توزيع طرود مواد غذائية ومستلزمات النظافة الصحية على
 7,020أسرة مقيمة مستضعفة ( 48,456فردًا) و 741عائلة
نازحة من المتضررين من جراء الجائحة.
تقديم منحة خاصة قيمتها  380دوالرً ا لمرة واحدة إلى 6,881
أسرة من المستفيدين ساب ًقا من مبادرات المشاريع الصغيرة
المدرة للدخل أو برنامج دعم سبل كسب العيش ،لمساعدة
مشاريعها على االستمرار.

اإلمدادات الطبية
 454,304أزواج من القفازات
 95مقياس حرارة بدون تالمس يعمل باألشعة تحت الحمراء
 80,859ثوبًا واقيًا ،و  11,815مريلة ،و58,820
قلنسوة طبية
 420نظارة واقية للعينين
 9,681عبوة معقم لليدين

 60مكثف أكسجين (بواقع جهاز لكل سريرين(
 120سرير مستشفى ،وفُرش طبية ،وحامل محاليل،
وأجهزة لقياس نسبة األوكسجين في الدم
 21,600أنبوب أنفي وقناع أكسجين
 314,322كمامة جراحية
 158,800كمامة طبية نوع  N95وFFFP2

التجهيزات غير الطبية
 16,970قطعة صابون
 6,331عبوة صابون سائل

 18,770لترً ا من المطهرات السائلة والمبيّضات
 450زوجً ا من األحذية طويلة الرقبة

الدعم المقدم إلى دوائر الطب العدلي
 110سترة واقية كاملة (أوفرول)
 1,600كمامة جراحية
 200صندوق كرتوني للتخزين
 2,035كيسًا لحفظ الجثث
 3,070قلنسوة طبية
 12,300زوج من القفازات

 4,070ثوبًا جراحيًا
 4,420كمامة نوع FFP2
 70مريلة
طقم واحد من مستلزمات التشريح
 3,000ملصق توعية حول الوصم االجتماعي و
 134ملص ًقا حول إدارة جثث الموتى

الدعم المقدم لجمعية الهالل األحمر العراقي في إطار االستجابة
كوفيد19-
 1,250طر ًدا غذائيًا
 15,000طقم من مستلزمات النظافة الصحية

facebook.com/icrciq
twitter.com/icrc_iq
instagram.com/icrc_iraq
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 75,000كمامة جراحية
 75,000زوج من القفازات

