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المحافظ يترأس اجتماعًا للجنة الكورونا وعدد من الخطباء والمرشدين««
اجتماع برئاسة المحافظ يقر حزمة إجراءات جديدة لمواجهة كورونا««
افتتاح مركز عزل وعالج حاالت اإلصابة بكورونا ««
تأهيل طاقم مركز العزل الصحي على الوقاية من كورونا««
تشديد إجراءات فحص كورونا في مداخل محافظة مأرب««

مــــأرب تستنفــــر ملواجهـــــة فــريوس
كـــــــــورونــــــــــا

بعد انتشاره في عدد من المحافظات
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املحافظ يرتأس اجتامعاً مشرتكاً للجنة 
الكورونا وعدد من اخلطباء واملرشدين

محافـــظ  تـــرأس 
محافظة مأرب رئيس لجنة 
اللـــواء ســـلطان  الطـــوارئ 
العـــرادة الخميس، اجتماعا 
مشـــركاً ضم أعضاء لجنة 
ـــوارئ ملواجهة جائحة  الط
ـــدد  ـــا، وع ـــروس كورون ف
مـــن الخطبـــاء واملرشـــدين 
باملحافظة، ملناقشة التدابر 
االحرازية ملواجهة فروس 

كوفيـــد 19.
ــذي  الـ ــاع  ويف االجتمـ
ـــل املحافظـــة  حـــره وكي
ـــه مفتاح –  الدكتور عبدرب
جـــرى مناقشـــة التعليمات 
الصـــادرة عـــن لجنـــة 
الطـــوارئ ومكتـــب الصحة 
واإلرشاد  األوقاف  ومكتب 
باملســـاجد  والخاصـــة 
ودورهـــا يف مواجهـــة هذه 

الجائحـــة ، ســـواء يف تعليق 
صلـــوات الجماعـــة وصالة 
الدينية  الجمعة والحلقـــات 
 ، ــة  ــات املختلفـ والفعاليـ
ـــان  ـــار رمض ـــا إفط ومنه
الجماعـــي، وأهمية االلتزام 
بهـــذه التعليميـــات من أجل 
التقليـــل من مخاطر انتقال 
الفروس بـــني املواطنني يف 
حال انتقاله إىل املحافظة ال 

قـــدر الله.
ـــة  ـــرى مناقش ـــا ج كم
ـــدين  ـــاء واملرش دور الخطب
يف نـــر الوعـــي املجتمعـــي 
الصحيـــة  بالتعليمـــات 
ـــة  ـــذه الجائح ـــة ه ملواجه
التـــي اجتاحت العالم أجمع 
وعجـــزت عـــن مواجهتهـــا 
الدول املتقدمة ذات األنظمة 

الصحيـــة العاليـــة.
االجتمـــاع  وشـــدد 
عـــى أهميـــة دور الخطبـــاء 
ـــاط  ـــني أوس ـــدين ب واملرش
ـــاس لتوعيتهـــم بأهمية  الن
بالتباعـــد  التزامهـــم 
املنزيل،  والحجر  االجتماعي 
واتبـــاع طـــرق الوقايـــة 
والتعقيـــم الصحيـــة إىل 
ـــخصية  جانب النظافة الش

واملنزليـــة.
ـــظ  ـــدد املحاف ـــد ش وق
العـــرادة عى أهميـــة الدور 
ــاء  ــى الخطبـ ــل عـ املؤمـ
إنجـــاح  يف  واملرشـــدين 
جهـــود مكافحـــة هـــذه 
الجائحـــة ومنـــع انتقالهـــا 
إىل املحافظة، أو انتشـــارها 
بـــني املواطنـــني مـــن خـــالل 
بالتعليمـــات  التزامهـــم أوالً 

باملساجد  الخاصة  الصادرة 
وغرها،  الدينية  والحلقات 
ثم من خالل دورهم الفاعل 
يف التوعيـــة املجتمعيـــة عرب 
ـــائل  مختلف املنصات ووس
االجتماعيـــة  التواصـــل 
واإلعالميـــة، كاإلذاعـــات 
ـــث  ـــا، لح ـــس وغره والوت
املجتمع عى حماية نفســـه 
واتبـــاع النـــاس بالتعليمات 
الصحيـــة  واإلرشـــادات 

الســـليمة.
أن  املحافـــظ  وأكـــد 
الســـلطة املحليـــة حريصـــة 
عى بذل كل الجهود التي من 
شـــأنها أن تجنب املحافظة 
هـــذه الجائحـــة، و تســـخر 
كل إمكانياتها ملواجهة هذا 

الوباء.

مأرب تستنفر لمواجهة فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من المحافظات
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الطوارئ  ـــة  أقرت لجن
ملواجهـــة جائحة فروس 
كورونـــا يف محافظـــة 
مأرب يف اجتماع لها، يوم 
محافظ  برئاسة  الثالثاء، 
املحافظـــة اللواء ســـلطان 
العـــرادة حزمـــة إجراءات 
ملواجهـــة  إضافيـــة 
ـــع  ـــا ومن جائحـــة كورون
بعد  املحافظة،  إىل  انتقاله 
تســـجيل حـــاالت مؤكـــدة 
يف محافظـــات عدن، تعز، 

حرمـــوت، مؤخـــرا.
ـــراءات  ـــمل اإلج وتش
الفحـــص عـــى  تشـــديد 
مداخل املحافظة، وتعزيز 
فرق االســـتجابة الصحية 
املداخل بمراكز  العاملة يف 
يف  متكاملـــة  فحـــص 
ـــت، وتعمل عى  أرسع وق
ـــص  ـــاعة لفح الس ـــدار  م
إىل  القادمـــني  األشـــخاص 

املحافظـــة.
ـــاع  ـــر االجتم أق ـــا  كم
ــل  ــذي حـــره وكيـ الـ
الدكتـــور عبـــد  املحافظـــة 
البدء بتنفيذ  ربه مفتـــاح، 
ضبابـــي  رش  حملـــة 
البعوض  رذاذي ملكافحـــة 
الناقـــل للمالريـــا وحمـــى 
والذباب  والبكريا  الضنك 
التـــي تتكاثـــر مع موســـم 
ـــى  ـــل ع ـــار، وتعم األمط
إضعـــاف مناعة املواطنني 
ـــي  الت ـــراض  ـــبب األم بس
تنقلهـــا لهـــم، يف عاصمـــة 
املحافظـــة واملدن األخرى 

النازحـــني  ومخيمـــات 
الســـكانية  والتجمعـــات 

واملســـتنقعات.
لجنـــة  وأقـــرت 
ــن  ــددا مـ ــوارئ عـ الطـ
الخاصـــة  اإلجـــراءات 
يف  التجمعـــات  بمنـــع 
القات واألعراس  أســـواق 
الفعاليـــات،  ومختلـــف 
الدورية  الرقابة  وتشـــديد 
واألسواق  املوالت  اللتزام 
ــراءات  ــة باإلجـ التجاريـ
ــم  ــة والتعقيـ االحرازيـ
املســـتمر، واتخاذها كافة 
وســـائل السالمة، وإغالق 
املخالـــف منهـــا، إىل جانب 
رسائل  نر  يف  االستمرار 
التوعيـــة املجتمعيـــة عـــرب 
املتاحة  ـــائل  الوس مختلف 
لتوعية الناس باإلجراءات 
لحماية  السليمة  والطرق 
ـــن  ـــم م ـــهم وأرسه أنفس
ــذا  ــدوى هـ ــال عـ انتقـ

ـــروس. الف
اللجنـــة عى  وشـــددت 
اللمسات  استكمال  أهمية 
األخـــرة إلعـــداد وتهيئـــة 
املستشـــفى  وتجهيـــز 
امليدانـــي لعـــالج أي حالة 
ـــت إصابتهـــا، وأماكن  يثب
الحجر الصحي للمخالطني 

ـــتبهة.. املش والحاالت 
وعـــربت اللجنـــة خالل 
اجتماعهـــا عـــن شـــكرها 
ــى  ــاع عـ الدفـ ــوزارة  لـ
تعاونهـــا يف االســـتجابة 
ـــة  املحلي ـــلطة  الس ـــب  لطل
بتخصيـــص املستشـــفى 
ــا  ــع لهـ التابـ ــي  امليدانـ
يف مدينـــة مـــأرب بـــكل 
معداتـــه وطواقمه الطبية 
للحجـــر  والصحيـــة، 

ـــي. الصح
ـــد  ـــة ق اللجن ـــت  وكان
اســـتمعت من مديـــر عام 
الدكتـــور  مكتـــب الصحـــة 

إىل  ـــدادي  الش ـــز  عبدالعزي
تقرير اللجنة الفنية حول 
ما أنجزته من أعمال خالل 
الفـــرة املاضية خاصة ما 
ـــداد  ـــز وإع ـــق بتجهي يتعل
ـــة  ـــزل الصحي الع ـــز  مراك

الحجر. ـــز  ومراك
الشـــدادي عـــى  وأكـــد 
ـــة  الفني ـــة  اللجن ـــاء  انته
العزل  مـــن تجهيز مركـــز 
جامعـــة  يف  الرئيـــي 
إىل  ـــة  ـــبأ، إضاف ـــم س إقلي
االســـتمرار يف تجهيـــز 
مراكـــز عـــزل خاصـــة 
ـــات  املخيم ـــني يف  بالنازح
بسعة 65 رسيرا كمرحلة 
أوىل بالتعـــاون مـــع بعض 
إىل جانـــب  املنظمـــات، 
تأهيـــل وتدريـــب) 124 (
عامـــال صحيـــا وتوزيعهم 
عى ) 94( فريق استجابة 
عاجلـــة جاهزة يف مختلف 

ـــة . املحافظ ـــات  مديري

اجتماع برئاسة المحافظ يقر حزمة 
إجراءات جديدة لمواجهة جائحة كورونا
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افتتاح مركز عزل وعالج حاالت اإلصابة 
بكورونا بمأرب بسعة 63 سريرا

ناقش خطة العمل الخاصة بنقل أداء مهام الداخلية إلى مأرب

وكيـــل  دشـــن 
محافظـــة مأرب الدكتور 
عبدربـــه مفتـــاح ومعـــه 
الصحة  مدير عام مكتب 
العامة والسكان الدكتور 
عبدالعزيز الشدادي، يوم 
الخميـــس، مركـــز عـــزل 
وعـــالج حـــاالت اإلصابة 
بفروس كورونا املستجد 
باملحافظـــة، والذي يقام 
بإرشاف وإدارة من مكتب 
والسكان  العامة  الصحة 
بالتعـــاون مـــع منظمـــة 
الصحة العاملية واملنظمة 

الدوليـــة للهجرة.
املركـــز  ويتكـــون 
ـــائه مع  البالغ كلفة إنش
موازنته التشغيلية لستة 
أشهر نحو مليون دوالر، 
من جنـــاح لفرز الحاالت 
املشـــتبهة، وجناح لعالج 
التـــي يثبـــت  للحـــاالت 
ـــا، وجناح للعزل  إصابته
الصحي للحاالت املصابة 
التي تعاني من مضاعفات 
إىل جانـــب إدارة وغـــرف 
ـــق صحية. أطباء ومراف

وبعـــد االفتتـــاح وقـــص 
ــل  ــاف وكيـ الريـــط طـ
املحافظـــة ومعه الشـــدادي 
بأقســـام املركـــز الذي يضم 
ـــا 4 أرسة  ـــرا منه 63 رسي
بقسم الطوارئ و49 رسيرا 
يف قســـم الرقود و10 أرسة 
يف قســـم العنايـــة املركـــزة.
وكيـــل  واطلـــع 
املحافظة خـــالل الزيارة إىل 
ـــتقبال والفرز،  أقسام االس
والرقـــود  والطـــوارئ 
والعنايـــة املركـــزة إىل رشح 
عـــن املكونـــات وآليـــات 
العمل واحرازات الســـالمة 
للعاملني الطبيني والصحيني 
من انتقال العدوى لهم أثناء 
العمل إىل جانب آلية عملهم 
لخدمة الحاالت التي ال قدر 
العدوى  إليها  الله قد تنتقل 

ـــة. يف املحافظ
وقـــد أوضـــح الدكتـــور 
ـــاح أن املركـــز الرئيس  مفت
لحـــاالت العـــزل والعالج يف 
املحافظة تـــم افتتاحه اآلن 
وهنـــاك مراكز عزل وعالج 

ـــا  ـــيتم افتتاحه ـــرى س أخ
يف  بالنازحـــني  خاصـــة 
ـــزوح، وهـــي  الن مخيمـــات 
ـــي  الت ـــراءات  ـــن اإلج ضم
ـــة الطـــوارئ  اتخذتهـــا لجن
ملواجهـــة وبـــاء كوفيـــد 19 
ـــواء  الل ـــظ  ـــة املحاف برئاس
ـــا  ـــرادة.. داعي ـــلطان الع س
إىل رسعـــة إمـــداد املحافظة 
الـــذي   ) BCR بجهـــاز ) 
إليـــه املحافظة حتى  تفتقد 

اآلن.
كمـــا دعـــا املواطنني إىل 
االلتزام والتقيد بالتعليمات 
الصادرة عن مكتب الصحة 
ـــة والتثقيف  ولجان التوعي
كـــون 70 يف املائـــة مـــن 
ـــة  ـــذه الجائح ـــة ه مواجه
تعتمـــد عـــى املواطنـــني 
والتزامهـــم  ووعيهـــم 
بروط السالمة والحماية 
ـــا العزل املنزيل  ويف مقدمته
الشـــخصية  والنظافـــة 

وغرهـــا.
ـــل محافظة  ودعـــا وكي
إىل  الدولية  املنظمات  مأرب 
تقديـــم املســـاعدة للســـلطة 

ـــذا  ـــة ه ـــة ملواجه املحلي
الوباء لـــو انتقلت عدواه 
والتي تضم  املحافظة  إىل 
فيها نحو 3 ماليني نسمة 
وأغلبهـــم مـــن النازحـــني 
ومازالـــت حاالت النزوح 
ـــى  ـــتمرة حت ـــا مس إليه
اآلن، وهـــو مـــا يضاعف 
ـــات  ـــاء واالحتياج األعب
ــاة  ــؤوليات امللقـ واملسـ
عـــى عاتـــق الســـلطة 
واملنظمـــات  املحليـــة 
الدوليـــة لالســـتجابة لها 
وتوفـــر الحد األدنى من 
احتياجاتهـــم والحمايـــة 

ـــة لهم. الصحي
االفتتـــاح  حـــر 
رئيـــس هيئة مستشـــفى 
ـــور  ـــام الدكت الع ـــأرب  م
محمـــد القباطي ورئيس 
جامعة إقليم سبأ الدكتور 
محمـــد محمـــود القديس 
وعـــدد من أعضـــاء لجنة 

الطـــوارئ باملحافظـــة.
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الثالثـــاء، يف محافظة مـــأرب دورة  اختتمـــت، يـــوم 
تدريبيـــة يف مجـــال الوقاية من العـــدوى للطاقم الطبي 
بمركـــز العـــزل الصحي ملـــرىض كورونـــا، وعددهم 15 
متدربا ومتدربة، نظمها مكتب الصحة العامة والسكان 

العامليـــة والبنك الدويل. بالتعـــاون مع منظمة الصحة 
وهدفـــت الـــدورة التي اســـتمرت يومـــني إىل تعريف 

وجـــه مدير عـــام مكتب الصحـــة العامة والســـكان 
الفنيـــة ملواجهـــة فـــروس كورونـــا يف  اللجنـــة  رئيـــس 
الفحـــص يف مداخـــل املحافظة  محافظـــة مـــأرب نقاط 
بتشـــديد إجراءات الفحص عى املســـافرين القادمني إىل 
محافظة مأرب، يف إطار اإلجراءات االحرازية للوقاية 

من فـــروس كورونا.
وأكـــد خالل تفقده اليوم لســـر عمل الفريق الطبي 
بنقطـــة الفحـــص الطبي للمســـافرين بمدخل املحافظة 
بمنطقة صافر، عى أهمية تطبيق اإلجراءات االحرازية 
بحق املسافرين، والعاملني من الطواقم وفق توجيهات 
اللجنـــة العليا ملواجهة فـــروس كورونا، خصوصا بعد 

اكتشاف حاالت إصابة جديدة مؤكدة يف عدن وتعز.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة أن لجنة الطوارئ 
ملواجهة فروس كورونا باملحافظة خصصت عددا من 
نقـــاط الفحـــص باملحافظة بدأت عملها منذ أســـبوعني 

املشـــاركني بطرق الحماية الشخصية وكيفية استخدام 
املـــرىض، ويف كل  القياســـية مـــع جميـــع  االحتياطـــات 
األماكن واألوقات، وإكســـابهم مهـــارات مختلفة حول 
الوقاية  املعقمـــات ومعـــدات  الرش واســـتخدام  عمليـــة 

الشـــخصية، وتقييـــم املخاطـــر وإدارة النفايات.

تأهيل طاقم مركز العزل الصحي لمرضى 
كورونا على الوقاية من العدوى

تشديد إجراءات فحص 
كورونـا في مـداخل 
محافظـة مأرب

لفحـــص املســـافرين، كما أن هنـــاك نقاطـــا طبية أخرى 
يجـــري العمـــل عى تجهيزهـــا يف إطار تعزيـــز اإلجراءات 

االحرازيـــة للوقاية من فروس كورونا.
وأشـــار إىل أنه تم تشـــكيل 94 فريق استجابة رسيعة 
يف جميـــع مديريـــات املحافظة لتـــؤدي عملها يف مواجهة 
فـــروس كورونـــا يف حـــال ظهـــور أية حـــاالت، إىل جانب 
الذي  التوعية بهذا الفروس  جهود هذه الفرق يف عملية 

ظهـــر يف عدد من املحافظات.


