مجعية اهلالل األمحر الفلسطيين

Palestine Red Crescent Society

رقم2020/5 :
تقرير عن استجابة جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
عقب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في فلسطين
في الفترة من ()4/11 - 4/5

االسعاف والطوارئ:


تقلت غرفة الطوارئ المركزية ( )101في الجمعية في الضفة الغربية  8958اتصاال خالل فترة
التقرير ،منها  875أشخاص تعاملت طواقم االسعاف والطوارئ معهم ،وكان من ضمن هذه الحاالت
 100حالة مصابة اومشتبه باصابتها بفايروس كورونا نقلتها طواقم اإلسعاف التابعة للجمعية
لمراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة للفحص أو لمراكز الحجر الصحي المخصصة في كل
محافظة ،حسب االتي:
العدد

المحافظة

31

جنين

25

نابلس

3

طولكرم

5

قلقيلية

16

الخليل

19

رام هللا

1

أريحا
مركز االسعاف والطوارئ – نابلس
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الصحة واالغاثة:


قدمت الجمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة عدد من مستشفياتها ومرافقها لتستخدم كمراكز للحجر
الصحي او العالج وهي:

المكان

عدد المحجورين

النوع االجتماعي

مستشفى الهالل – حلحول

4

ذكور

مستشفى الهالل – طولكرم

4

ذكور

بيت الضيافة – هالل خانيونس

34

 22ذكرا و  12انثى

42


قدمت الجمعية مواد ومستهلكات طبية ل  4من المؤسسات الحكومية والمجتمعية ،التي تشكل جزءا من
لجان الطوارئ المشكلة في المجتمعات المحلية في الضفة الغربية للحد من انتشار فايروس كورونا:
المواد

الكمية

كفوف مختلف االحجام

 3600قطعة

قطن

 15كيس

جهاز قياس حرارة

 3قطعة

كحول طبي

 15ليتر

اللباس الواقي

 30قطعة

ماسك

 770قطعة
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زدياد عدد المراجعين لمراكز الرعاية الطبية االولية التابعة للجمعية نظرا لعزل القرى عن المدن
الرئيسية كأجراء احترازي للحد من انتشار الفايروس في الضفة الغربية:

المركز

عدد المراجعين

النوع االجتماعي

العيادة المتنقلة في االغوار الشمالية 76

 6ذكور  70 ،انثى

قطنة

80

 44ذكرا و 36انثى

عزموط

67

 30ذكرا و 37انثى

الخضر

90

 39ذكرا و 51انثى

سلواد

74

 30ذكرا و 44انثى

دير ابو مشعل

49

 21ذكرا و 28انثى

سلفيت

تم توزيع الطاقم العامل بالمركز المكون من  8اشخاص على مراكز وزارة
الصحة الفلسطينية في قرى محافظة سلفيت لوجود نقص لديهم بالكادر
الطبي.

االغوار الشمالية
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وزعت الجمعية المواد االغاثية والغذائية االتية على العائالت المتضررة جراء انتشار فايروس كورونا:
المواد

المكان

عدد العائالت

عدد االفراد – النوع االجتماعي

طرود غذائية

قرية بدو

50

 350فردا

تم عزل قرية بدو عن محيطها وفرض منع تجول مشدد نظرا الرتفاع عدد المصابين بالفايروس

أثناء التوجه الى قرية بدو



كم ا وزعت المواد االغاثية االتية على عدد من جمعيات المجتمع المحلي لرفع جاهزيتها في محارب
انتشار فايروس كورونا:
المواد

عدد

المكان

الخيم

1

لجنة الطوارئ في قرية في تستخدم

الخيم

1

الخيم

1

صانور  -محافظة جنين

مالحظات
لفحص

وفرز

العمال الذين يرجعون حاليا

لجنة الطوارئ في بيت تعمر من اعمالهم من الداخل
 -محافظة بيت لحم

الفلسطيني  48حيث نسبة
االصابة بالفايروس عالية.

مديرية صحة الخليل
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الدعم النفس اجتماعي:
في ظل حالة القلق والخوف التي أحدثها انتشار فايروس كورونا في المجتمعات الفلسطينية ،أوالتوتر
والضغط جراء التقيد بالحجر المنزلي ،تم تفعيل فريق الدعم النفس اجتماعي للتواصل مع المواطنين
و مساعدتهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم في ظل هذه الفترة وكيفية التعامل مع التوتر ،الهواجس
والمشاعر السلبية ،وتعامل الفريق مع  327شخصا عبر أرقام الجوال التي خصصت لتقديم الدعم
النفس اجتماعي كما هو مبين بالجدول االتي:
عدد المنتفعين

المنطقة

ذكور

اناث

الخليل

24

33

جنين

75

53

قلقيلية

16

19

عنبتا

5

22

طوباس

0

11

رام هللا

19

31

بيت لحم

4

18

أريحا

6

26

االغوار الشمالية

6

27

التأهيل وتنمية المهارات:


بسببب اغالق كافة مراكز التأهيل وتنمية القدرات ومدارس الصم في الجمعية ،أوجدت طواقم التأهيل
اليات للتواصل مع االطفال واسرهم عبر وسائل التواصل االجتماعي مثل مجموعات الواتساب،
والفيسبوك ،وتزويدهم بأن شطة تربوية ونفسية وتوعوية للتخفيف من االثار السلبية لالزمة الحالية على
االطفال ،ولتلمس احتياجاتهم لتلبية ما امكن .وت مكنت المراكز لغاية اآلن من الوصول الى حوالي %70
من االطفال المستهدفين.



قامت طواقم التأهيل بتزويد  ٢٦١شخصا من ذوي اإلعاقة السمعية ببطاريات للسماعات الطبية لضمان
تواصلهم وتفاعلهم مع أسرهم ومجتمعاتهم في ظل األزمة الحالية  .وبلغ عدد شرائح البطاريات التي تم
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توزيعها  353شريحة وعدد التجمعات السكانية التي تم الوصول إليها  ٣٤تجمعا في محافظتي رام هللا
والبيرة وسلفيت.
المتطوعون والشباب:
هنالك نحو  1500متطوع (لجان الشباب والمتطوعين \ لجان التوعية المجتمعية) يشاركون في انشطة
مختلفة في جميع فروع الجمعية في الوطن والشتات خاصة في سورية ولبنان ،ويبين الجدول االتي أهم
هذه االنشطة:
عدد المجتمعات

النشاط

زيارات منزلية لكبار السن 7

عدد المستفيدين

مالحظات

425

مخيم العروب ،مخيم الفوار،
حلحول ،سلواد ،دير ابو مشعل،

واصحاب االمراض المزمنة

العيزرية ،أبو ديس
200

توزيع هدايا تعليمية ترفيهية 1

بيت لحم

على االطفال
1058

حملة من باب لباب لتوزيع 7
كتيبات توعوية

المستهدف العمال في حلحول،
سلفيت ،مخيم العروب ،مخيم
الفوار،

العيزريه،

أبوديس،

سلواد ،دير ابو مشعل
المشاركة في تجهيز وتوزيع 1
طرود

غذائية

3000

للعائالت

الخليل  -المتطوعون يساندون
كل انشطة لجنة الطوترئ في
المحافظة

المتضررة

قطاع غزة
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التوعية واالعالم:


ركزت الرسائل االعالمية خالل فترة النقرير على:

 .1ضرورة واهمية االلتزام بالحجر الصحي والفحص في حال ظهور اعراض لفئة العمال العائدين من العمل
من الداخل.
 .2اهمية التعامل بايجابية مع التوتر والضغط النفسي نتيجة االلتزام بالمكوث بالبيت.
 .3والتشديد على االلتزام بالمكوث بالبيت وعدم الخروج اال للضرورة والتقيد بالتعليمات الوقائية.
 .4وتقديم الشكر والتقدير للكوادر العاملة في المجال الطبي.


استهدفت المنشورات والمواد االعالمية هذه الفترة العمال العائدين من العمل من الداخل ،والكوادر
العاملة في المجال الطبي والجمهور بشكل عام.



تم نشر  ١٣منشور توعوي حول ا لمواضيع المذكورة أعاله على مواقع التواصل االجتماعي التابعة
لفروع الجمعية في الضفة والقطاع.



تم نشر  ١٠فيديوهات تشمل رسائل توعوية من ضباط االسعاف والمتطوعين والعاملين في الجمعيات
الوطنية.



تم نشر  4فيديوهات على شكل رسوم متحركة اليصال رسائل توعوية وتشجيعية لاللتزام بالتعليمات
الصادرة عن جهات االختصاص خاصة بما يتعلق بالمكوث بالبيت ،ورسائل عن السالمة النفسية
والصحية خالل هذه الفترة.

انتهى.
لمعلومات اضافية ،يمكن التواصل مع عراب الفقهاء  -الناطقة االعالمية في جمعية الهالل االحمر  -المقر العام ،على جوال  972 599251116او هاتف رقم972 2 :
 - 2978520فرعي .2741
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