
دعم المرافق الصحية
المستشفى  إلى  حاالت  وأحلنا  العدوى  كشوف  أجرينا 

الميداني في مخيم الهول.
دعمنا 112 سيارة إسعاف تابعة للهالل األحمر العربي 
السوري )الهالل األحمر السوري( في جميع أنحاء سورية 
والتدريب،  الشخصية،  الحماية  معدات  تقديم  خالل  من 

والمساعدة في وضع إجراءات عمل موحدة.
بشأن  المشورة  وأسدينا  شخصية  حماية  معدات  قدمنا 
التدابير الوقائية لـ 53 مستوصف للهالل األحمر السوري 

ووحدات صحية متنقلة في جميع أنحاء سورية.
لموظفي  الشخصية  بالنظافة  التوعية  على  تدريًبا  قدمنا 
الصحية  الرعاية  مراكز  في  ومتطوعيه  األحمر  الهالل 
األولية والوحدات الصحية المتنقلة في شمال شرق سورية.

الليشمانيات 	  بداء  الخاصة  الصحة  وزارة  ومراكز  مستشفيات   زودنا 
وداء السكري بمعدات الحماية الشخصية، وأجهزة التنفس االصطناعي، 

ومحطات األكسجين، ودعم الصيانة الطبية الحيوية.
 ساعدنا في إنشاء منطقتين للعزل في المخيمات والمستشفيات في شمال 	 

شرق سورية.

دعم المرافق الصحية
عملنا مع الهيئة العامة للطب الشرعي إلدماج إجراءات مواجهة كوفيد- 19 في إدارة الجثث المصابة بالعدوى.

قدمنا معدات الحماية الشخصية إلى المشارح.
عملنا مع الهالل األحمر السوري إلصدار إرشادات حول إدارة جثث األشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كوفيد- 19. كما قدمنا 

الدعم اللوجستي والمادي، مثل أكياس حفظ الجثث والمطهرات.

التركيز الميداني
ندعم الهالل األحمر السوري ونتعاون معه للتخفيف من انتشار كوفيد- 19 في أوساط األشخاص المستضعفين.

نعزز قدرة الهالل األحمر السوري على االستجابة لمواجهة الجائحة عن طريق حماية العاملين في مجالي الصحة والعمل اإلنساني 
من اإلصابة بكوفيد- 19.

ندعم السلطات لمنع تفشي كوفيد- 19 وتخفيف حدة انتشاره في أماكن االحتجاز.
نعمل على تخفيف أثر التدابير المقيِّدة المرتبطة بكوفيد- 19 على سبل عيش الفئات المستضعفة من خالل برامج المساعدات الواسعة 

النطاق والمستمرة.

النظافة الصحية واإلسكان
لنحو  الصحية  النظافة  مستلزمات  نقدم 
750,000 شخص مستضعف في جميع أنحاء 

سورية على مدى ثالثة أشهر.
من  طًنا   190 السوري  األحمر  للهالل  قدمنا 
محلول الكلور المركز لدعم أنشطته للوقاية من 
العدوى ومكافحتها )الرش والتعقيم والتنظيف(.

الهالل  متطوعي  من  شخص   1,000 ندعم 
لمدة  البالد  أنحاء  جميع  في  السوري  األحمر 
ثالثة أشهر، بتوفير المعدات والمركبات، ونحول 

الصهاريج الستخدامها في رش المطهرات.
نتولى تنظيف 800 مبنى ومركز عام للنازحين 

بانتظام.
 ساعدنا الهالل األحمر السوري على تصميم حملة وطنية 	 

للوقاية من العدوى، ومّولنا تنفيذ 200 لوحة إعالنية كبيرة 
و20,000 ملصق.

السليمة 	  الصحية  النظافة  ممارسات  تشرح  مواد   أعددنا 
لألشخاص المستضعفين في المخيمات.

سورية
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مكافحة العدوى في مراكز االحتجاز
قدمنا مستلزمات النظافة الصحية ومعدات الحماية الشخصية ومعدات التطهير إلى عشرة سجون مركزية تابعة لوزارة الداخلية، 

لتلبية احتياجات 21,000 محتجز.

الشراكة مع الهالل األحمر العربي السوري
أسدينا المشورة التقنية وقدمنا المساعدة المالية والمادية لدعم شبكة واسعة من العيادات والوحدات الصحية المتنقلة ومراكز 

اإلسعافات األولية وسيارات اإلسعاف ووحدات المياه والنظافة الصحية التابعة للهالل األحمر السوري. والهدف من ذلك هو 
تعزيز قدرة الجمعية الوطنية على العمل واالستجابة في أثناء هذه الجائحة.

نفذنا برامج موسعة ومستمرة مع الهالل األحمر السوري في مجاالت المياه واإلسكان واألمن االقتصادي والصحة والتلوث 
باألسلحة والصحة.

دعم عمليات اللجنة الدولية األخرى
قدمنا معدات الحماية الشخصية إلى مستشفى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في دمشق.

مواد وزعتها اللجنة الدولية أو مولتها من أجل االستجابة لمواجهة جائحة 
كوفيد- 19 في سورية

إجمالي المواد )آذار/ مارس – آب/ أغسطس 2020(

المستفيدالكميةالصنف
الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة2,288,836قفازات للفحص وقفازات جراحية

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة34,112قفازات متينة تغطي إلى المرفق، من المطاط والقماش الكتاني
الجمعية الوطنية 1,702قفازات للحماية من المواد الكيميائية

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة2,257,173قناع جراحي

وزارة الصحة292,777قناع حماية

وزارة الصحة2,229واٍق للوجه

الجمعية الوطنية 22,258أوفرول

وزارة الصحة128,942ثوب واٍق

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة49,817مريلة

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة5,508أحذية طويلة الرقية من مطاط بالستيكي قوي التحمل

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة2,050نظارات بالستيكية شفافة صلبة

الجمعية الوطنية 14,254بخاخة

الجمعية الوطنية960حاوية ُتحمل على الظهر
الجمعية الوطنية35,770مكنسة

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة127,046جل تطهير اليدين بدون ماء، 500 مل، بمضخة

1l
الجمعية الوطنية 2,650معقم لليدين 1 لتر

الجمعية الوطنية268معقم لليدين، 4 لتر، إعادة تعبئة

توزيع على المدنيين2,210مجموعة مستلزمات النظافة الصحية، 5 أفراد

توزيع على المدنيين2,364,000صابون للجسم، القطعة 125 جراًما



اللجنة الدولية للصليب األحمر - دمشق
أبو رمانة، ساحة الروضة، شارع مصر،

صندوق بريد 3579
هاتف: 0476 331 / 0474 331 /9034 333 11 963+  

فاكس: 0441 331 11 963+ 
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المستفيدالكميةالصنف

توزيع على المدنيين472,800صابون سائل لغسل األطباق

الجمعية الوطنية 62,599صابون سائل لليدين والجسم

توزيع على المدنيين630,400مسحوق للغسل

الجمعية الوطنية 406مقياس حرارة طبي إلكتروني بدون تالمس

وزارة الصحة24شاشة لمتابعة حالة المرضى مع مستلزماتها
AED 3, Zoll وزارة الصحة5جهاز وقف الرجفان الخارجي اآللي، نوع

وزارة الصحة6جهاز تنفس اصطناعي محمول
وزارة الصحة4عربة تروللي لمستلزمات التخدير

وزارة الصحة1جهاز قياس التأكسج النبضي
وزارة الصحة16حامل محاليل

الجمعية الوطنية 260,026منظف/ مطهر لألرضيات، 500 مل

الجمعية الوطنية816منظف/ مطهر عام للمنزل

الجمعية الوطنية 26,342دلو

الجمعية الوطنية 2,000كيس لحفظ الجثث

الجمعية الوطنية 48,000جوال من بالستيك بولي يوريثين لحمل الركام، 100 لتر
الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة123,185حاوية مواد التبييض، 1 لتر

الجمعية الوطنية 500خزان مياه بالستيكي، 45 لتًرا

الجمعية الوطنية 114,544منشفة أرضية من القطن، 50 سم × 50 سم

الجمعية الوطنية/ وزارة الصحة19,216إسفنجة/ فّراكة، 6 سم × 10 سم

الجمعية الوطنية 500نقطة لغسل اليدين

الجمعية الوطنية 600وعاء بالستيكي لغسل القدمين

مستشفى الهول الميداني/ وزارة الصحة409َفْرشة للنوم

مستشفى الهول الميداني109سرير

توزيع على المدنيين90مصباح شمسي
توزيع على المدنيين66,544مناديل لمسح األسطح

توزيع على المدنيين5,580مناديل مبللة

توزيع على المدنيين25,070فوطة صحية

توزيع على المدنيين23,793فرشاة أسنان

توزيع على المدنيين23,793معجون أسنان

توزيع على المدنيين23,793شامبو

توزيع على المدنيين571طرد مواد غذائية معلّبة

وزارة الصحة2,000بطاقة "ُمعٍد"
وزارة الصحة2,000حقيبة شفافة

tie wrap وزارة الصحة4,000حزام ربط
وزارة الصحة4,000ملصق "ُمعٍد"

 facebook.com/ICRC

 twitter.com/ICRC_sy

 instagram.com/icrc
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