
 

انتشار فيروس كوروناللحد من الوقائية باإلجراءات على االلتزام  األمم المتحدة تدعو  

  مسبوقةحالة طوارئ صحية غير وسط 

  

طوارئ الحالة  إعالنتم و 19-كوفيدصابات إلاليومي العدد في ل لبنان أرقاًما قياسية جديدة سجّ بعد أن  -2021 يناير/كانون الثاني 13 
باإلغالق الشديد األفراد وجميع القطاعات إلى االلتزام ، وشركاؤها تدعو األمم المتحدة في لبنان  اللبنانية،الحكومة من قبل  صحيةال

  والتدابير الوقائية.

في لمهن والى الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها العديد من األفراد والعائالت والمجتمعات والخدمات العامة والخاصة والشركات ع
ة أسرَّ  أنَّ  إلى حدّ  ةملحوظ بصورةٍ بالفيروس قد ارتفع اإلصابة عدد حاالت  إال أنّ  ،2020 فبراير/شهر شباطوقائية منذ التدابير الق يتطب

 يناير/كانون الثاني 12حالة تراكمية حتى   226,948من بين  حياتهم،شخًصا   1,705ففقد  د متوفرة في بيروتزة لم تُع العناية المركّ 
في والتجمعات مثل المطاعم  ،واالعياد االجتماعية خالل موسم العطالتاللقاءات هو نتيجة الملحوظ في اإلصابات االرتفاع إن  .2021

 واقتصادهم،فتاك يؤثر على صحة األفراد وسبل عيشهم هو وباء  19-.  إن كوفيدالحانات وحفالت الزفاف ومراكز التسوق وغيرها 
  ستمر.إال إذا التزم األفراد وجميع القطاعات العامة والخاصة بالتدابير الوقائية بشكل صارم وم الحاالت نخفضتولن 

"لقد وصلنا إلى نقطة تحول  :في لبنانومنسقة الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة مقيمة المنسقة المنسق الخاص وال نائبة  ،قالت نجاة رشدي
ن الفيروس ينتشر كالنار في الهشيم ويؤثر بشدة على أزمات لبنان المتعددة إ  .19-كوفيد  لمدة عام ضد في معركتنا التي استمرت

لم يعد خياًرا ولم تعد مكافحة هذا الفيروس القاتل بمنأى " جبهات. "العمل كالمعتادمختلف العلى تحتمل مما يجعل حياة الناس ال  األوجه،
علينا جميًعا مضاعفة جهودنا واتخاذ يتعيّن نتحملها. ولهذا السبب يجب أن ومسؤولية اجتماعية  نلعبه، اً عن أي شخص. لدينا جميًعا دور

  ".للحد من انتشار الفيروسمهم  أمرٌ إنما هو  ه الجهودفي هذدعم كل شخص ومساهمته  ألنّ ، إجراءات وقائية بسيطة ولكنها منقذة للحياة

تدابير الوقائية لل حملة جديدة لتوسيع نطاق الترويجإطالق ب ،عبر منصات التواصل االجتماعي ،تقوم األمم المتحدة في لبنان وشركاؤها س
من خالل استراتيجيات التواصل والمشاركة ، وذلك COVID-19 انتشار كجزء من استجابة األمم المتحدة الحتواء ،المالئمة والسلوكيات
فورية وإجراءات الحتواء انتقال وأيًضا خطط استجابة منسقة  COVID-19يشمل دعم األمم المتحدة للخطة الوطنية لـ والمجتمعية. 

  الصحية والخدمات والمعدات وبناء القدرات.التقنية والمستلزمات مثل توفير المساعدة  الفيروس،
 

  :في لبنان COVID-19كافحة م بتنزيل رسائل الفيديو وانشرها لمق
  فيديو الحملة -

  رسائل اإلجراءات الوقائية -
 

وشارك الرسائل التي ستساعد العائالت على حماية نفسها واحتواء االنتشار  أوقف_كوفيد_اآلنو # تابع #حلنا_نلتزم الفيديو،شارك 
  .المقلق للفيروس من خالل االلتزام باإلجراءات الوقائية

 باستمراراغسل يديك  -

  .ال تقل عن متر واحدجسدية حافظ على مسافة  -
  خاصة عندما يكون التباعد الجسدي غير ممكن. ،كمامةارتِد  -
  .و العطسفمك عند السعال أ غطّ  -
  .ةئالتهواجعل الغرف جيدة  -
 .في المنزل ومكان العملالوقاية والتعقيم إجراءات قم ب -

  

******************  



 

  اليومية التي تقدمها السلطات الصحية العالمية والوطنية:المستجدات ف على المزيد من تعرّ 
  عربي:
2019-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel 

-19-w/32419/1/covidhttps://www.moph.gov.lb/ar/Media/vie 

http://drm.pcm.gov.lb/ 

https://corona.ministryinfo.gov.lb  
 

  إنكليزي:
2019-coronavirus-https://www.who.int/emergencies/diseases/novel 

https://www.moph.gov.lb/maps/covid19.php 

  
  األرقام التالية:  بيرجى االتصال  عالمية،اإللالستفسارات 

  bbaz@unicef.org  ,+ 961 3 331874بالنش باز، 
  hhabib@who.int ,+961 3 870459هال حبيب، 

    daou@un.org ,+ 961 76348486نادين أبي زيد ضو، 


