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 الحالة الوبائیة لفیروس الكورونا الجدید 
 11:30الساعة  2020 فیفري 29 بتاریخ

 
وأعلنت أن  اجتماع لجنة الطوارئ 2020جانفي  30عقدت منظمة الصحة العالمیة یوم  -

 .ذات بعد دوليیشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومیة ھذا الحدث 
إصابة مؤك[[دة  حالة 85525 عن بالغاإلتم  2020 فیفري 29 إلى 2019دیسمبر  31منذ  -

 حال[[ة وف[[اة 2932و (حس[[ب التوزی[[ع الجغراف[[ي المب[[ین بالج[[دول) بفیروس كورونا الجدید
 .بالّصین (2837)  منھم (%3)

 ،بإیطالی[[ا 21ب[[إیران، 43حال[[ة وفی[[ات خ[[ارج الص[[ین : 95ھذا الت[[اریخ ت[[م تس[[جیل إلى حد  -
 5،  بالمی[[اه اإلقلیمی[[ة الیابانی[[ة ی[[االموج[[ودة حال ةالس[[یاحی ةبالس[[فین 6بكوری[[ا الجنوبی[[ة،  16
 .بالفلبین1  و یوانابت  1 ،بفرنسا2بان،ابالی

إص[[ابة  إكتش[[اف أول حال[[ةعن  2020فیفري  14رة الصحة المصریة یوم وقد أعلنت وزا -
یبل[[غ  نيص[[ی ھ[[و ش[[خصو ف[[ي أفریقی[[امؤكدة أول حالة  بذلك عدوت  COVID-19بفیروس
یة وت[[م إكتش[[اف ھ[[ذه الحال[[ة ف[[ي إط[[ار مرض[[ ال یحم[[ل أی[[ة أع[[راضعام[[ا  33م[[ن العم[[ر

إل[[ى  2020ج[[انفي  21لمخ[[الطین لحال[[ة مؤك[[دة (أقام[[ت ف[[ي الق[[اھرة م[[ن التقصي الدوري ل
 .)2020فیفري  11كید إصابتھ بالصین یوم أوتم ت في إطار سفرة عمل 2020 فیفري 04
ف[[ردا)  17(نقلھ إلى المستشفى لعزلھ ومتابعتھ صحیًا كما تم تحدی[[د المخ[[الطین للحال[[ة  وقع

وإجراء التحالی[[ل الالزم[[ة والت[[ي ج[[اءت س[[لبیة للفی[[روس، وتبع[[ا ل[[ذلك ت[[م ع[[زلھم ذاتیً[[ا ف[[ي 
أم[[اكن إق[[امتھم ومت[[ابعتھم دوریً[[ا وإعط[[ائھم اإلرش[[ادات الص[[حیة الواج[[ب اتباعھ[[ا ك[[إجراء 

ت[[م إج[[راء التحالی[[ل الفیروس[[یة و ج[[اءت  ،بالنسبة اللحالة المؤك[[دة یوًما. 14احترازي لمدة 
 .2020فیفري  27تحت المراقبة الصحیة إلى غایة یوم  ظلة وسلبی

المرك[[ز اإلفریق[[ي للمراقب[[ة ، اجتم[[اع وزاري ط[[ارئ ف[[ي مق[[ر 2020فیفري  22تم بتاریخ  -
وذل[[ك لفائ[[دة البل[[دان األعض[[اء. ولق[[د حض[[ر ھ[[ذا االجتم[[اع وف[[د  األم[[راض والوقای[[ة منھ[[ا

مناقش[[ة الوض[[ع الوب[[ائي م[[اع تونس[[ي برئاس[[ة الس[[یدة وزی[[رة الص[[حة. ت[[م خ[[الل ھ[[ذا االجت
الحالي واالرتف[[اع الملح[[وظ ف[[ي ع[[دد ح[[االت اإلص[[ابة بفی[[روس الكورون[[ا الجدی[[د المس[[جلة 
بك[[ل م[[ن كوری[[ا الجنوبی[[ة وإی[[ران وإیطالی[[ا. كم[[ا تم[[ت مناقش[[ة اس[[تعداد البل[[دان اإلفریقی[[ة 

 البلدان: التزمتو الصحي الضعیف لمقاومة ھذه األزمةوخاصة منھا ذات النظام 
ü كیز خطة استعداد لمجابھة فیروس الكورونا الجدید. بتر 
ü .بتعزبز المراقبة الحدودیة في نقاط العبور البریة والبحریة والجویة 
ü المخابر. تعزیز قدرات 
ü واطنیناإلبالغ عن المخاطر وإشراك الم 
ü  زویدالخدمات اللوجستیة وإدارة سلسلة التتحسین 
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ü .الوقایة ومكافحة األمراض 
ü  ومكافحة العدوى. حاالتالتكفل بالتحسین 
ü اإلحاطة بالحاالت المؤكدة 
ü التدخل السریع وتكوین اإلطارات وإعداد تمارین محاكات 

حال[[ة  813اع[[ا ملحوظ[[ا:س[[جلت ارتفوی[[ذكر أن ع[[دد اإلص[[ابات المؤك[[دة بكوری[[ا الجنوبی[[ة  -
وق[[د  .2020فیف[[ري  29حالة بتاریخ  3150لیصل إلى  2020فیفري  29و 28جدیدة بین 
كوری[[ا الجنوبی[[ة أول ترك[[ز  تع[[د وب[[ذلك . حالة إلى حد ھذا الت[[اریخ 16وفیات وصل عدد ال

أظھرت التحلیالت األولیة أن غالبیة الح[[االت ح[[دثت بش[[كل رئیس[[ي وبائي خارج الصین و
 .وىدعالحاالت فائقة الفي كنیسة دایجو من خالل 

فیفري  29و 28البلدان التي سجلت ارتفاعا في عدد الحاالت بین  من بین تعد إیرانكما  -
 ساعة تم تسجیلھا مبدئیًا في 24حالة في  205بزیادة  حالة مؤكدة) 593إلى  388 (من
  9تسجیل التاریخ ھذاحتى وتم قم ثم في مدن أخرى بما في ذلك العاصمة طھران.  مدینة

 وفیات جدیدة.
في أعلنت الحكومة اإلیطالیة الزیادة السریعة في عدد الحاالت في إیطالیا،  على إثر -

 888 الجملي للحاالت العددوحیث بلغ  مدینة على األقل. 11عزل عن  23/02/2020
)، 151)، فینیتو (531: لومباردي (بكل من . تم تسجیل ھذه الحاالتحاالت وفاة  21و

 )6( ماركي)، 8توسكانا ( ،)11بییمونتي ( ،19)( ولیجوریا )،145انیا (إمیلیا روم
مقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم  ،) 3بولیا()، ،3سیو (الت ،  (4)كامبانیا ،)4صقلیة (،

 .)1(ابروز و  )1( كاالبریا ، )1(الذاتي
 21إلى  7الممتدة من  و قد أعلمت آلحكومة اإلیطالییة الوافدین إلیطالیا خالل الفترة -

حسب منظمة الصحة (من الصین أو من المناطق األخرى الموبوؤة 2020فیفري 
مع المراقبة الصحیة  علیھم إعالم السلطات الصحیة وإلتزام منازلھمأنھ یتوجب  )العالمیة
 .ةالنشیط

بكل من  عقد اجتماع عاجل لوزراء الصحة، إیطالیا ، في2020فبرایر  24بتاریخ  تم -
التوصیات كما وكانت أھم وفرنسا وألمانیا والنمسا وسلوفینیا وسویسرا وكرواتیا.  إیطالیا

 یلي:
ü ع إیطالیا.الحفاظ على فتح الحدود م 
ü  إلى  ینفراسم/ ال من للمسافرین القادمینالمقدمة مشاركة وتوحید المعلومات

 للخطر.المناطق المعرضة 
ü .تبادل المعلومات الوبائیة والتدابیر المتخذة للتعامل مع ھذا الوباء 
ü مواطنینوعامة ال ةمھنیي الصحلم توفیرھا توحید المعلومات التي سیت. 
ü دوریة لوزراء الصحة.جتماعات لخبراء واتنظیم مكالمات منتظمة ل 
ü  عدم إلغاء األحداث الكبرى ولكن تقییم التدابیر المناسبة التي یتعین تنفیذھا تبعا

 .للحالة
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، أعلن وزیر الصحة الجزائري أول حالة إصابة مؤكدة بفیروس 2020فیفري  25یوم  -
إیطالي الجنسیة یبلغ  كورونا الجدید و یعد بذلك ثاني حالة بأفریقا بعد مصر. وھو شخص

في حالة عزلة  نوھو اٱل 2020فیفري  17عاما جاء الى الجزائر یوم  61من العمر 
الشخص المخالط لھ وھوأیضا إیطالي الجنسیة وأثبتت  دیدتحت الرعایة الطبیة. كما تم تح

  .لیل الفیروسیة عدم إصابتھ بالمرضالتحا
مناسك لعمرة سعودي التعلیق المؤقت لأعلن وزیر الخارجیة ال،2020فیفري  26یوم  -

 .اللحد من إنتشار المرض في المملكة العربیة السعودیة وذلك كإجراء إحتیآطي
، أعلن وزیر الصحة النیجیري أول حالة مؤكدة في نیجیریا ،  2020فیفري  28یوم  -

یقیا. ھذه وأول حالة في جنوب الصحراء الكبرى اإلفریقیة، وبالتالي الحالة الثالثة في أفر
في فیفري  24یوم   إلى نجیریاحالة مستوردة من إیطالیا: رجل إیطالي الجنسیة وصل 

.  فیفري 27بعد أن تم تأكید المرض یوم  العمل. وھو حالیا في المستشفى لعزلھإطار 
حالیا قید الحجر ھم  (زمالء العمل) ومخالط لھ  28باإلضافة إلى ذلك ، تم تحدید 

 .الصحي
 COVID-19أو مؤكدة  مشتبھةتونس إلى حد ھذا التاریخ أي حاالت لم نسجل في 

 
تیاطیة واستباقیة للتأھب اح : اتخذت وزارة الصّحة إجراءات إجراءات وزارة الصحة

 : تشمل
 .تفعیل اللجنة الوطنیة القارة لمتابعة انتشار فیروس كورونا الجدید .1
المناطق التنسیق مع دیوان الطیران المدني والمطارات لمتابعة المسافرین من وإلى  .2

بھدف مدھم بالنصائح  .الیابانو  إیران ،إیطالیا ،المموبوؤة: الصین، كوریا الجنوبیة
 للتقصي ومتابعتھم للتأكد من سالمتھم.  ھذه المناطق الالزمة ورصد القادمین من

التنسیق بین مختلف الوزارات والھیاكل للترّصد والتّوقّي من فیروس كورونا الجدید في  .3
 .تونس

 .مراقبة الوضع الوبائي عن كثب .4
یز الفحوصات المخبریة إعداد دلیل صحي للتعامل مع الحاالت المشتبھة وتجھ .5

 الضروریة.
تكثیف التوعیة والتثقیف الصحي من خالل المعلقات والمطویات والوسائل اإلخباریة  .6

 االلكترونیة.
مجاني للعموم لإلستسفار واإلبالغ ) قسم المساعدة الطبیة االستعجالیة( 190وضع رقم  .7

 .عن األعراض
مشتبھة وتحدید المسافرین ران عن أي حالة إلشعار الفوري من قبل شركات الطیا .8

عن طریق استبیان مخصص یتم توزیعھ خالل الرحالت المناطق المموبوؤة القادمین من 
 الجویة ویتم فرزھا وجمعھا عند الخروج من الطائرة من قبل الفرق الصحیة الحدودیة.
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قدوم  عند المواني فيو للمطاراتتركیز كامیرات حراریة في المداخل الرئیسیة  .9
للتقصي عن إرتفاع درجة الحرارة وإحالة الحاالت المشتبھة إلى وحدات  المسافرین

 العزل بالمطارات للتكفل بھا.
معھم  الھاتفي الیومي التواصلو الموبوءةمناطق وإلى التحدید المسافرین الوافدین من  .10

واإلبالغ  لإلطمئنان على حالتھم الصحیة وتوعیتھم بضرورة اإللتزام باإلجرآت الوقائیة
 من تاریخ العودة. یوما 14ي أعراض طارئة وذلك لمدة عن أ

في  الكورونا الجدیدتقییم المخاطر والتدابیر التي اتخذتھا وزارة الصحة في أعقاب وباء 
 : 2020فیفري 24 بتاریخإیطالیا 

متوسط إلى من إلى تونس من إیطالیا حالیًا  COVID-19یعتبر خطر استیراد حاالت  .1
 مرتفع.

 :یم إلى العوامل التالیةیستند ھذا التقی
ق[[د تس[[بب ف[[ي ع[[دة  محلی[[اتش[[یر األح[[داث الحالی[[ة ف[[ي إیطالی[[ا إل[[ى أن انتق[[ال الع[[دوى  -

تجمعات لم یكن وج[[ود ص[[لة وبائی[[ة بھ[[ا للمن[[اطق الت[[ي یش[[تبھ ف[[ي انتق[[ال الع[[دوى إلیھ[[ا 
 واضًحا.

 CoV-یمك[[ن أن ینتق[[ل الس[[ارس  ،الم[[رض تش[[یر األدل[[ة إل[[ى أن[[ھ بمج[[رد االس[[تیراد -
. یمكن أن یحدث ھذا بسبب حاالت ذات االزمة وقائیةالتدابیر الإذا لم یتم اتخاذ  بسرعة

ال[[دول م[[ن ع[[دد ف[[ي أع[[راض خفیف[[ة ال تتطل[[ب الع[[الج. إن الزی[[ادة ف[[ي ع[[دد الح[[االت 
 خارج الصین تزید من الطرق المحتملة الستیراد العدوى.

إیطالی̀`ا عل̀`ى الف̀`ور من المرجح أن تقلل تدابیر الص̀`حة العام̀`ة الص̀`ارمة الت̀`ي نف̀`ذتھا  -
 من تأثیر ھذا الوباء وانتشاره.

مون في إیطالیا في المناطق التي ثبت فیھا إن الخطر على التونسیین الذین یسافرون / یقی .2
 ، مرتفع حالیاً.انتقال العدوى

 :یستند ھذا التقییم إلى العوامل التالیة
 ة بین تونس وإیطالیا ؛بالتجار المبادالت كثافة -
مرتفع أو متزاید. ومع  مرضحاالت المبلغ عنھا في مناطق انتقال الإجمالي عدد ال -

، ال سیما المرض ونقص تشخیصھ انتقال مدى ذلك، ھناك شكوك كبیرة حول على
 أعراض. بدون بین الحاالت الخفیفة أو

سوف یعتمد التأثیر أیًضا على القدرة على االستجابة لھذا الوباء وعلى االمتثال  -
 تھا إیطالیا.للتدابیر التي اتخذ
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وسع التوصیات الرئیسیة: بالنظر إلى أن إیطالیا تعد حالیاً مستودًعا محتمل الت.3

 ر منللفیروسات وأن العدید من التونسیین یعیشون في مناطق معرضة لخطر كبی

: ، فإن وزارة الصحة تشیر إلى ما یلي العدوى  
یة وتشجیعھم اإلیطال الصحیةتوصیات السلطات  اتباعإیطالیا  إلى یجب على المسافرین-

. المرضىعلى اتباع ممارسات النظافة الشخصیة والتنفسیة الجیدة وتجنب االتصال ب    
 تمت يالت األماكنو تحدید تاریخ سفرھم یجب على المسافرین العائدین من إیطالیا-

یوًما بعد عودتھم إلى تونس ، ویجب علیھم احترام  14وسیتم متابعتھم لمدة  زیارتھا
فقا لعزلة الذاتیة في أماكن إقامتھم واستخدام تدابیر الحمایة الفردیة المناسبة ، وا

.للتوصیات الوطنیة  
(الحمى  األعراضظھور حالة فيیجب على المسافرین العائدین من إیطالیا ، و-
 ةعودتھم إلى تونس ، احترام العزلة الذاتی تاریخ یوًما من 14عالمات التنفس) خالل و

 190 مرقالشخصیة المناسبة واالتصال بواستخدام تدابیر الحمایةإقامتھم في أماكن 
 لإلحاطة بھم

ألي شخص یرغب في االستفسار عن التدابیر التي اتخذتھا  أخضر تم توفیر رقم مجاني-
 تونس.

80	10	19	19	
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 ابات المؤكدةإجمالیة اإلص

																																																													
 الیابانیة اإلقلیمیة بالمیاه حالیا الموجودة البحریة بالرحلة المؤكدة اإلصابات جملة :آخرون1	

 عدد الوفیات
 )جدد(

 عدد الحاالت المؤكدة
 القارة المنطقة )جدد(

 آسیا الصین  )427( 79354 )47( 2837
 آسیا الجنوبیة كوریا )(813 3150 )3(16
 آسیا إیران )205( 593 )9( 43

 آسیا الیابان )0( 202 )0( 5
 آسیا سنغافورا )2(  98 )0(  0
 سیاآ الكویت )0(  45 )0(  0
 آسیا تایالند )1( 42 )0(  0
 آسیا تایوان 7)( 39 )0(  1
 آسیا البحرین )2( 38 )0(  0
 آسیا مالیزیا )0(  25 )0(  0
 آسیا فیتنام )0(  16 )0(  0
 آسیا اإلمارات العربیة المتحدة )0(  13 )0(  0
 آسیا العراق )0(  6 )0(  0
 آسیا عمان )0(  4 )0(  0
 آسیا الفلبین )0(  3 )0(  1
 آسیا الھند )0(  3 )0(  0
 آسیا األراضي الفلسطینیة المحتلة )0(  2 )0(  0
 آسیا لبنان )0(  2 )0(  0
 آسیا باكستان )0(  2 )0(  0
 آسیا نیبال )0(  1 )0(  0
 آسیا سریالنكا )0(  1 )0(  0
 آسیا كمبودیا )0(  1 )0( 0

 آسیا أفغانستان )0(  1 )0(  0
 آسیا أذربیجان )0( 1 )0(  0
  1آخرون )0(  705 )(1  6

 أوروبا إیطالیا )237( 888 )4(  21
 أوروبا ألمانیا )14( 59 )0(  0
 أوروبا فرنسا )(0  38 )0(  2
 أوروبا إسبانیا )8(  33 )0(  0
 أوروبا المملكة المتحدة البریطانیة )0( 19 )0(  0
 أوروبا روسیا )0(  5 )0(  0
 أوروبا سویسرا )0(  4 )0(  0

 أوروبا كرواتیا )0(  3 )0(      0
 أوروبا النمسا )0(  3 )0(  0
 أوروبا الیونان )0( 3 )0(  0
 أوروبا رومانیا 2)(3 )0(  0
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 أوروبا فنلندا )0(  2 )0(  0
 أوروبا السوید )0(  2 )0(  0
 أوروبا ھولندا )0(  2 )0(  0
 وباأور جورجیا )1( 2 )0(  0

 أوروبا بلجیكا )0(  1 )0(  0
 أوروبا دنمارك )0( 1 )0(  0
 أوروبا استونیا )0( 1 )0(  0
 أوروبا النرویج 0) (1 )0(  0
 أوروبا شمال مقدونیا 1 (0) )0(  0

 أوروبا روسیا البیضاء )0(  1 )0(  0
 أوروبا لیتوانیا )0(  1 )0(  0
 أوروبا أیسلندا )1(  1 )0(  0
 أوقیانوسیا أسترالیا )0(  23 )0( 0

 وقیانوسیا زیالندا الجدیدة )0(  1 )0(  0
 أمریكا الوالیات المتحدة األمریكیة 1)(  62 )0( 0

 أمریكا كندا )0(  11 )0(  0
 أمریكا البرازیل )0(  1 (0)  0
 أمریكا المكسیك )3(  3 (0)  0
 إفریقیا مصر )0(  1 )0(  0
 إفریقیا رالجزائ )0(  1 )0(  0
 إفریقیا نیجیریا )0(  1 )0(  0
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