
 الجمھوریة التونسیة
 وزارة الصحة

 
 الجدید  الكورونا لفیروس الحالة الوبائیة

 11:30الساعة  2020جانفي   31بتاریخ
 

إص""ابة مؤك""دة بفی""روس كورون""ا  حال""ة ت""م إب""الغ ع""ن 2020ج""انفي  31 إل""ى 2019دیس""مبر  31من""ذ  -
 حالة وفاة. 213عون صحة و 71من بینھا  (حسب التوزیع الجغرافي المبین بالجدول) الجدید

 nCoV-2019 مؤكدة أو مشتبھ حاالت أي التاریخ ھذا حد إلى تونس في نسجل لم  -

تتمثل األعراض في حمى وسعال وصعوبة في التنفس كم""ا یمك""ن أن تس""بب الع""دوى االلتھ""اب الرئ""وي  -
 والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة.

  : إجمالیة اإلصابات المؤكدة .1

 القارة المنطقة / البلد عدد الحاالت المؤكدة الوفیاتعدد 
 آسیا الصین  9723 213

0	 14	  آسیا الیابان
0	  آسیا كوریا 7
0	 9	  آسیا تایوان
0	  آسیا تایالند 14
0	  آسیا سنغافورا 13
0	 5	  آسیا فیتنام
0	 1	  آسیا نیبال
0	 1	  آسیا سریالنكا
0	 1	  آسیا كمبودیا
0	  آسیا مالیزیا 8
0	 1	  آسیا الفلبین
0	 1	  آسیا الھند
0	  آسیا متحدةاإلمارات العربیة ال 4
0	  أوقیانوسیا أسترالیا 9
0	 الوالیات المتحدة  6

 األمریكیة
 أمریكا

0	 3	  أمریكا كندا
0	 6	  أوروبا فرنسا
0	  أوروبا ألمانیا 5
0	 2	  أوروبا إیطالیا
0	 1	  أوروبا فنلندا

213 9834	  المجموع
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 :ر بالنسبة للبالد التونسیة تقییم المخاط .2

أن وأعلنت لجنة الطوارئ اجتماع  2020جانفي  30وم لصحة العالمیة یمنظمة ا عقدت
 .دولي بعد ذات طارئة من طوارئ الصحة العمومیة ھذا الحدث یشكل 

باالعتماد على المعلومات المتوفرة حالیا تعتبر المخ""اطر الص""حیة الوطنی""ة الت""ي یمك""ن 
 . منخفضةأن تنجر عن ھذا الفیروس

 :  استباقیة للتأھب تشملو ةیاحتیاط ت وزارة الصّحة إجراءاتو قد اتخذ

 تفعیل اللجنة الوطنیة القارة لمتابعة انتشار فیروس كورونا الجدید -
 مراقبة الوضع الوبائي عن كثب -
التنس""یق م""ع دی""وان الطی""ران الم""دني والمط""ارات لمتابع""ة المس""افرین م""ن وإل""ى  -

ص""ي لتقل الص""ین رص""د الق""ادمین م""نو م""دھم بالنص""ائح الالزم""ةالص""ین بھ""دف 
 م للتأكد من سالمتھم.ومتابعتھ

دلیل صحي للتعامل مع الحاالت المشتبھة وتجھیز الفحوص""ات المخبری""ة  إعداد -
 .الضروریة

 : إجراءات وزارة الصحة .3
والوس""ائل والمطوی""ات تكثیف التوعی""ة و التثقی""ف الص""حي م""ن خ""الل المعلق""ات  -

 اإلخباریة االلكترونیة.
 لإلستس""فار مجاني للعموم)  قسم المساعدة الطبیة االستعجالیة( 190وضع رقم  -

 .عن األعراضو اإلبالغ 

التنسیق بین مختلف الوزارات والھیاكل للترّصد والتّ""وقّي م""ن فی""روس كورون""ا  -
 .الجدید في تونس

ع""ن أي حال""ة مش""تبھة وتحدی""د م""ن قب""ل ش""ركات الطی""اران اإلش""عار الف""وري  -
ل المسافرین القادمین من الصین عن طریق استبیان مخصص یتم توزیعھ خال

الرحالت الجویة ویتم فرزھا وجمعھا عند الخروج من الطائرة من قبل الف""رق 
 الصحیة الحدودیة.

 ع""نتركیز كامیرات حراریة ف""ي الم""داخل الرئیس""یة لق""دوم المس""افرین للتقص""ي  -
الع""""زل  اتوح""""د إل""""ىوإحال""""ة الح""""االت المش""""تبھة الح""""رارة  درج""""ة إرتف""""اع
 بھا. للتكفلات بالمطار

رافقین لھ""م ومي م""ع المس""افرین الواف""دین م""ن الص""ین و الم""التواصل الھاتفي الی"" -
لإلطمئن""ان عل""ى ح""التھم الص""حیة وت""وعیتھم بض""رورة  في نفس الرحلة الجوی""ة

 یوم من تاریخ العودة  .14اإلبالغ عن أي أعراض طارئة وذلك لمدة 


