حقـائق وأرقـام

األردن

استجابة اللجنة الدولية للتصدي لجائحة كوفيد19-

آذار /مارس-آب /أغسطس 2020

الشراكة مع جمعية الهالل األحمر األردني
دعمنا إنتاج مقطع فيديو لحملة توعية بشأن كوفيد.19-
دعمنا إنتاج مقطع فيديو بشأن كوفيد 19-ل ُ
شكر المتطوعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،وقد جرى بثه في  8أيار /مايو .2020

دعم المرافق الصحية
دعمنا المرافق الصحية التالية:
						
•مستشفى البشير

•مستشفى حمزة

•مستشفى الملكة علياء (ال تدرجها الحكومة األردنية عل ًنا)

•فريق المراقبة الصحية في وزارة الصحة األردنية
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دعم المرافق الصحية
قدمنا مستلزمات النظافة الشخصية للمحتجزين ومعدات الحماية الشخصية لموظفي الرعاية الصحية في:
مركزي شرطة رئيسيين

				
 18مؤسسة إصالحية
 5مراكز أحداث
قدمنا ما يلي:
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تبرعنا بـ  3,000قفاز جراحي ،و 3,000قناع جراحي ،و 1,800عبوة مناديل مطهرة ،لكفالة قدرة العائالت على زيارة أقاربها بأمان في
المرافق اإلصالحية.
عقدنا كذلك سلسلة من حلقات العمل للضباط في إدارة مراكز اإلصالح والتأهيل الحكومية بشأن كيفية تنفيذ إجراءات الوقاية من العدوى في
المرافق اإلصالحية.

دعم عمليات اللجنة الدولية األخرى
قدمنا إلى اليمن إمدادات طبية  -تزن نحو  88,000كيلوجرام وتبلغ قيمتها  1,75مليون فرنك سويسري  -من
خالل مركز الشؤون اللوجستية التابع للجنة الدولية في ع ّمان .جرى استئجار ثالث رحالت جوية إليصال اإلمدادات
لدعم عمليات اللجنة الدولية في اليمن القادمة إلى:
•صنعاء 4 :أيار /مايو 2020
•صنعاء 10 :أيار /مايو 2020
•عدن 13 :أيار /مايو 2020
تض ّمنت اإلمدادات الطبية أكثر من  600مادة مختلفة من العقاقير واألدوية واألجهزة والمعدات الطبية األخرى ،بما في ذلك:
مجموعات تضميد للحروق
جل مطهر لليدين
أقنعة جراحية
قفازات جراحية
أجهزة تدفئة كهربائية للرضع
محلول اليود
وفي أثناء شهر آب /أغسطس  ،2020أرسلنا إلى اليمن إمدادات طبية  -تزن نحو  15,000طن وتبلغ قيمتها 514,519,59
فرنك سويسري  -من خالل مركز الشؤون اللوجستية التابع للجنة الدولية في ع ّمان .جرى استئجار رحلة جوية إليصال
اإلمدادات القادمة إلى:
•صنعاء 19 :آب /أغسطس 2020
تض ّمنت اإلمدادات الطبية مواد مختلفة ،شملت:
معدات حماية شخصية
إنسولين
مضادات حيوية
ضمادات /مواد تضميد
قفازات
حقائب إسعافات أولية
محاقن

صورة الغالفYusuf Sanchez /ICRC :

facebook.com/icrc
twitter.com/icrc_jordan
instagram.com/icrc
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اللجنة الدولية للصليب األحمر  -عمّان
حي الديار ،دير غبار ،شارع يوسف أبو شحوت،
ص.ب 11191 ،9085 .عمّان ،األردن
+9626 460 4300
هاتف+9626 592 1472 :
فاكس+9626 592 1460 :
البريد اإللكتروني amm_amman@icrc.org :

