
تبرعنا بثالث مجموعات كبيرة من المستلزمات 
الصحية العاجلة، تحتوي كل منها على آالف 

األدوية والمواد الطبية.
نقدم الدعم لمنطقة الحديقة العامة حيث يخضع 

المهاجرون للحجر الصحي، بتوفير المواد الغذائية 
ومواد التنظيف وخدمات إعادة الروابط العائلية.

ندعم جمعية الهالل األحمر اليمنى في توزيع المواد 
الغذائية والفُرش، ومستلزمات النظافة الشخصية 

ومنتجات التنظيف وتصريف النفايات، على مرافق 
الحجر الصحي في أنحاء البالد.

مرافق الحجر الصحي
هذه هي المرافق التي أعدتها السلطات لوضع األشخاص الذين يعبرون الحدود في الحجر الصحي. ويظل األشخاص في الحجر 

الصحي فترة محددة للتحقق من ظهور أعراض كوفيد- 19 عليهم.

مراكز العزل
هي المراكز التي حددتها السلطات أو أنشأتها لعزل ورعاية مرضى كوفيد- 19 وللحد من انتشار الفيروس.

قدمت اللجنة الدولية الدعم لمركزّي عزل في مدينة الحديدة عبر تزويدها بمواد تنظيف، ووجبات يومية ألحدهما، باإلضافة إلى 
إمدادت طبية.

إقامة محطات أكسجين جديدة وصيانة المحطات القديمة، والتبرع بأسطوانات أكسجين إلى عدة مرافق عزل في أنحاء البالد.

زودنا مركز األمل للعزل في عدن بمولد بقدرة 250 كيلو فولت أمبير، و30 خزانة للمرضى، و30 فراش نوم، و60 مالءة، 
و30 بطانية، ومستلزمات نظافة صحية. كما وّزعنا وجبات يومية إلى مركزي عزل األمل والجمهورية.
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في 7 مرافق حجر صحي، قدمنا مستلزمات 
نظافة صحية لـ 4,000 شخص، و160 

مجموعة من معدات الحماية الشخصية للعاملين 
غير الطبيين، و16 جهاًزا آلًيا لرش المطهرات 

بسعة 100 لتر.
في 11 مرفق حجر صحي، قدمنا 7 خزانات 
مياه، و35 مرشح مياه، و12 خيمة و7 أطقم 
مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية. ويشتمل كل 
طقم مصابيح على بطارية ومحّول وكابالت 

ومصابيح.



مرافق الرعاية الصحية
قدمت اللجنة الدولية معدات حماية شخصية ومستلزمات طبية إلى مرافق الرعاية الصحية.

قدمنا 29,400 زوج من قفازات الفحص و2,500 ثوب جراحي إلى 502 موظف يعملون في مرافق الرعاية الصحية 
المدعومة من اللجنة الدولية في محافظات صنعاء ومأرب والمحويت والبيضاء.

قدمنا قفازات وأقنعة وجه وأثواب واقية لحماية العاملين في مرافق الرعاية الصحية في صعدة وعمران والقطيع، وفي مراكز 
غسيل الكلى في حجة والحديدة. وقدمنا أيًضا منتجات نظافة صحية ومطهرات للحفاظ على نظافة المنشآت.

دعمت اللجنة الدولية البنية التحتية في مرافق الرعاية الصحية
أقامت اللجنة الدولية خيمة على مدخل مستشفى الطلح 
في صعدة لتقليل أعداد األفراد الداخلين إلى المستشفى. 
وُتستخدم خيمتان أيًضا كجناحي عزل للحاالت المشتبه 

بها.

أقمنا كذلك نقاًطا لغسل األيدي داخل المستشفى.

أقمنا نقاًطا لغسل األيدي على مدخل كل قسم من أقسام 
مستشفى باجل في الحديدة.

تبرعنا بخيمتين إلى المستشفى الجمهوري، وخيمتين إلى 
مستشفى 22 مايو في عدن. حيث ُتستخدم الخيام لفحص 
وفرز مرضى كوفيد- 19، وتقليل أعداد األفراد الداخلين 

إلى المستشفى. كما أقمنا نقاًطا لغسل األيدي.

أجرينا عدًدا من األنشطة في المرافق الصحية التي تدعمها 
اللجنة الدولي في عدن والمحافظات المجاورة؛ منها إنشاء 

مناطق فرز لفحص مرضى كوفيد- 19، وتركيب نقاط 
لغسل األيدي، وتوفير مستلزمات طبية، وأشرطة الصقة 

لألرضيات لبيان المسافات الفاصلة المطلوبة للتباعد 
االجتماعي.

المياه واإلسكان
يرجى العلم بأن هذه األنشطة ال تتعلق تحديًدا بأنشطة 

كوفيد- 19، لكنها تؤثر على االستجابة للجائحة.

قدمنا محطة أكسجين و25 أسطوانة أكسجين إلى مستشفى 
الكويت، وقمنا بتركيب المحطة.

قدمنا 80 أسطوانة أكسجين إلى مستشفى 48 العسكري 
في صنعاء.

قدمنا 4,000 قرص كلور إلى مستشفى باجل، ما يكفي 
لتطهير المياه لمدة ثالثة أشهر.

قمنا بتشييد جناحين إضافيين وتحديث غرف عمليات، 
وكذلك تحديث البنية التحتية لمرافق المياه والصرف 

الصحي في مستشفى الطلح في صعدة.

نعمل على مضاعفة القدرة االستيعابية لمستشفى الطلح من 
40 إلى 80 سريًرا.

وفرنا قطع الغيار والمواد الالزمة لمحطة كهرباء 
المستشفى العسكري في مأرب، لتشغيل المختبرات 

وغرف العمليات وشبكة المياه وغير ذلك من الخدمات.

تقديم المعلومات والتدريب
وزعنا أكثر من 300 ملصق توعية على مرافق الرعاية 
الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية في محافظتي صنعاء 

والبيضاء. تعرض الملصقات كيفية غسل اليدين بشكل 
صحيح، والتعرف على أعراض كوفيد- 19.

عقدنا دورات تدريبية حول كيفية استخدام معدات الحماية 
الشخصية والتعامل مع الحاالت المشتبه بها وتطهير المنشآت 

في مرافق الرعاية الصحية التي تدعمها اللجنة الدولية في 
محافظتي صنعاء والبيضاء.

عقدنا دورات تدريبية حول كيفية استخدام معدات الحماية 
الشخصية والتعامل مع الحاالت المشتبه بها وتطهير المنشآت 
في مراكز الرعاية الصحية األولية التي تدعمها اللجنة الدولية 

في صعدة وعمران ومركز غسيل الكلى في حجة.

عقدنا دورات تدريبية حول كيفية استخدام معدات الحماية 
الشخصية، وتدابير الوقاية من كوفيد- 19 وتنفيذها في 

مستشفى الطلح في صعدة.

تعاوّنا مع الفريق اإلداري في مستشفى الطلح بشأن 
عزل الجرحى عن المرضى الذين تظهر عليهم أعراض 

كوفيد- 19.

أّكدنا على معرفة موظفي النظافة في مستشفى باجل 
باالستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية، وشرحنا لهم 
كيفية تطهير المستشفى وااللتزام بالمعايير العالية للنظافة 

الصحية.

دربنا موظفين بوزارة الصحة العامة والسكان في باجل على 
تدابير التأهب والوقاية المتعلقة بجائحة كوفيد- 19.

عقدنا جلسات توعية للموظفين بشأن تدابير الوقاية من 
كوفيد- 19، وكيفية التعامل مع الحاالت المشتبه بها في مركز 
رأس العارة للرعاية الصحية األولية في لحج ومركز صنعاء 

الميداني للرعاية الصحية األولية في الضالع.

المياه واإلسكان: إمداد المجتمعات المحلية بالمياه
يرجى العلم بأن هذه األنشطة ال تتعلق تحديًدا بأنشطة كوفيد- 19، 

لكنها تؤثر على االستجابة للجائحة.

نوفر لشركات المياه المحلية المستهلكات وقطع الغيار 
لمولدات الكهرباء الضرورية لتشغيل 19 بئًرا ومحطتي ضخ 

في تعز، وألكثر من 22 مولًدا آخر في محافظات أخرى 
كذلك.

 

 

مكافحة العدوى في مراكز االحتجاز
التدابير الوقائية

عقدنا مناقشات مع سلطات االحتجاز في عشرة أماكن احتجاز حتى اآلن، حيث راجعنا تدابير الوقاية المطبقة بالفعل، وقدمنا المزيد 
من التوصيات وأطلعنا السلطات على أفضل الممارسات التي ترمي إلى تخفيف مخاطر انتشار كوفيد- 19، مع الحفاظ على استمرارية 

الخدمات األساسية والضمانات الالزمة.



اللجنة الدولية للصليب األحمر - اليمن
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النظافة الصحية والتنظيف
وفرنا للمحتجزين مستلزمات النظافة الشخصية، كما قدمنا 

للسلطات مواد تنظيف ومنتجات لتصريف النفايات.

 وفرنا لموظفي السجون معدات الحماية الشخصية، ورّكبنا نقاًطا 	 
لغسل األيدي لتحقيق مستويات عالية من النظافة الصحية لدى 

الموظفين والمحتجزين. شمل ذلك 51 مكان احتجاز في الحديدة 
وريمة وصنعاء وأمانة العاصمة وإب والبيضاء وتعز ومأرب 

والجوف وصعدة وحجة ولحج وأبين والضالع وعدن.

توفير المعلومات ورفع الوعي
عقدنا جلسات توعية حول تدابير الوقاية من كوفيد- 19 في مراكز االحتجاز لموظفي السجون والمحتجزين.

قدمنا ملصقات ومنشورات، وإعالنات صوتية توعوية ُتبث عبر مكبرات صوت داخل 51 مركز احتجاز في الحديدة وريمة وصنعاء 
وأمانة العاصمة وإب والبيضاء وتعز ومأرب والجوف وصعدة وحجة ولحج وأبين والضالع وعدن.

سّجلنا رسائل للتوعية بكوفيد- 19 ُتقرأ أثناء فترة االنتظار على الهاتف عند االتصال بمركز االتصال المجتمعي، وخارج أوقات 
العمل، من أجل رفع وعي المتصل بشأن تدابير الوقاية من كوفيد- 19.

صّممنا وطبعنا ألعاًبا لوحية مخصصة لألطفال لتوعيتهم بتدابير الوقاية من كوفيد- 19.

الرعاية الصحية
قدمنا مستلزمات طبية إلى 29 مركز احتجاز في الحديدة وريمة وصنعاء وأمانة العاصمة وإب والبيضاء وتعز وصعدة وحجة ولحج 

وأبين والضالع وعدن.

المياه واإلسكان: المياه النظيفة وتحسين البنية التحتية
يرجى العلم بأن هذه األنشطة ال تتعلق تحديًدا بأنشطة 

كوفيد- 19، لكنها تؤثر على االستجابة للجائحة.

 أسهمنا في تحسين ظروف 4,900 محتجز في مركزي احتجاز 	 
من خالل تركيب نقاط لغسل األيدي وتحديث شبكات الصرف 

الصحي، وتوفير مستلزمات النظافة الصحية.

 أسهمنا في تحسين ظروف 3,700 محتجز في مركزي احتجاز 	 
من خالل تحديث مطبخين، وتوفير أدوات الطهي.

الشراكة مع جمعية الهالل األحمر اليمني
دعم مرافق الحجر الصحي

اشترك في االستجابة للجائحة المقر الرئيسي لجمعية الهالل األحمر اليمنى، إلى جانب 19 فرًعا من إجمالي 22 فرًعا محلًيا 
للجمعية. حيث ُوّزعت مواد غذائية ومستلزمات نظافة صحية على مرافق الحجر الصحي، وأسهمنا في رفع وعي المجتمعات 

المحلية بالفيروس.

 ُكلف نحو 760 متطوًعا من متطوعي الهالل األحمر اليمني بالعمل ضمن فرق االستجابة لجائحة كوفيد- 19 على مستوى الفروع، بواقع 	 
60 متطوًعا في كل فرع.

 اخترنا عدًدا من مراكز الحجر الصحي لتلقي الدعم في محافظة صنعاء، وكذلك في الحديدة وذمار وريمة وصعدة وتعز. حيث وزعنا 	 
مواد غذائية وفُرًشا ومواد تنظيف وبطانيات وبطاريات شمسية ومستلزمات نظافة صحية. وأجريت عمليات التوزيع بالتعاون بين جمعية 
الهالل األحمر اليمني واللجنة الدولية والصليب األحمر األلماني والصليب األحمر الدنماركي واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر )االتحاد الدولي(.

توفير المعلومات ورفع الوعي
عقدنا حلقات عمل حول تدابير الوقاية من كوفيد- 19 لموظفي وحدة إدارة الكوارث بالهالل األحمر اليمني في صعدة، حيث يعمل 

هؤالء الموظفون اآلن في مرافق الحجر الصحي.

دربنا متطوعي الهالل األحمر اليمني على تدابير الوقاية من كوفيد- 19، ليتمكنوا من رفع وعي السكان في مجتمعاتهم المحلية.

قدمنا الدعم للهالل األحمر اليمني إلنتاج برامج إذاعية قصيرة، وملصقات تعرض معلومات وتدابير الوقاية بغرض توزيعها على المجتمعات 
المحلية.

 facebook.com/ICRCye

 twitter.com/ICRC_ye

 instagram.com/icrc
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