
 الجمھوریة التونسیة
 وزارة الصحة

 الجدید  الكورونا لفیروس الحالة الوبائیة
 11:30الساعة  2020 فیفري 13 بتاریخ

إص22ابة مؤك22دة  حال22ة  60348ت22م إب22الغ ع22ن 2020 فیفري 13 إلى 2019دیسمبر  31منذ  -
 حال22ة وف22اة 1370و (حس22ب التوزی22ع الجغراف22ي المب22ین بالج22دول) بفیروس كورونا الجدی22د

 02یوم  جیل أول حالة وفاة خارج الصین بالفلبینلقد تم تس و. بالّصین1368  منھم (%2)
 .  2020فیفري  13بالیابان یوم  أخرى حالة وفاة و 2020 فیفري

 COVID-19أو مؤكدة  مشتبھةأي حاالت  خیلم نسجل في تونس إلى حد ھذا التار -
تتمث22ل األع22راض ف22ي حم22ى وس22عال وص22عوبة ف22ي الت22نفس كم22ا یمك22ن أن تس22بب الع22دوى  -

 والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة.االلتھاب الرئوي 
 : ر بالنسبة للبالد التونسیة تقییم المخاط

وأعلنت أن ھ__ذا  اجتماع لجنة الطوارئ 2020جانفي  30عقدت منظمة الصحة العالمیة یوم 
 .ذات بعد دوليیشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومیة  الحدث 

-2019  بتغیی22ر إس22م الفی22روس م22ن 2020فیف22ري  11ولقد قامت منظمة الصحة العالمیة ی22وم 
nCoV  إلىCOVID-19. 

باالعتماد على المعلومات المتوفرة حالیا تعتبر المخاطر الصحیة الوطنیة التي یمكن أن تنج22ر 
 عن ھذا الفیروس منخفضة.

 :  استباقیة للتأھب تشملو احتیاطیة ت وزارة الصّحة إجراءاتاتخذ : إجراءات وزارة الصحة
 الوطنیة القارة لمتابعة انتشار فیروس كورونا الجدیدتفعیل اللجنة  .1
م22دھم التنسیق مع دیوان الطیران المدني والمطارات لمتابعة المسافرین م22ن وإل22ى الص22ین بھ22دف  .2

 لتقصي ومتابعتھم للتأكد من سالمتھم.ل الصین ورصد القادمین من بالنصائح الالزمة
 .التّوقّي من فیروس كورونا الجدید في تونسالتنسیق بین مختلف الوزارات والھیاكل للترّصد و  .3
 مراقبة الوضع الوبائي عن كثب .4
 .دلیل صحي للتعامل مع الحاالت المشتبھة وتجھیز الفحوصات المخبریة الضروریة إعداد .5
تكثی222ف التوعی222ة و التثقی222ف الص222حي م222ن خ222الل المعلق222ات والمطوی222ات والوس222ائل اإلخباری222ة  .6

 االلكترونیة.
لإلستس22فار و اإلب22الغ ع22ن  مج22اني للعم22وم)  س22اعدة الطبی22ة االس22تعجالیةقسم الم( 190وضع رقم  .7

 .األعراض
اإلشعار الفوري من قبل شركات الطیاران عن أي حالة مشتبھة وتحدید المس22افرین الق22ادمین م22ن  .8

الصین عن طریق استبیان مخص22ص ی22تم توزیع22ھ خ22الل ال22رحالت الجوی22ة وی22تم فرزھ22ا وجمعھ22ا 
 عند الخروج من الطائرة من قبل الفرق الصحیة الحدودیة.

ق22دوم المس22افرین  عن22د الم22واني ف22ي و ط22اراتللمتركیز ك22امیرات حراری22ة ف22ي الم22داخل الرئیس22یة  .9
 الع22زل بالمط22ارات الح22رارة وإحال22ة الح22االت المش22تبھة إل22ى وح22دات درج22ة إرتف22اع للتقص22ي ع22ن

 للتكفل بھا.



 الجمھوریة التونسیة
 وزارة الصحة

 عل22ى لإلطمئن22ان معھ22م الی22ومي الھ22اتفي التواص22ل و الص22ین م22ن الواف22دین المس22افرین  تحدی22د .10
 أع22راض أي ع22ن اإلب22الغ و الوقائی22ة اإللت22زام ب22اإلجرآت بض22رورة وت22وعیتھم الص22حیة ح22التھم
 . العودة تاریخ من یوم14 لمدة وذلك طارئة

فیف__ري  03مواطنین تونسیین بوھ__ان ی__وم  10قامت الحكومة الحكومة التونسیة بإجالء 
. وھ__م ال یش__كون م__ن إرتف__اع درج__ة الح__رارة عن__د وص__ولھم 15:45على الساعة  2020

الصحیي لمتابعة حالتھم الصحیة خ__الل كام__ل وقد تم نقلھم إلى  مركز الحجر  إلى تونس.
 ).2020فیفري  17یوما (  14فترة العزل التي تدوم 

  إجمالیة اإلصابات المؤكدة

 

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

 القارة المنطقة / البلد عدد الحاالت المؤكدة الوفیاتعدد 
 آسیا الصین  59883 1368

1	 28	  آسیا الیابان
0	  آسیا الجنوبیة كوریا 28
0	 18	  آسیا تایوان
0	  آسیا تایالند 33
0	  آسیا سنغافورا 50
0	 16	  آسیا فیتنام
0	 1	  آسیا نیبال
0	 1	  آسیا سریالنكا
0	 1	  آسیا كمبودیا
0	  آسیا مالیزیا 18
1	 3	  آسیا الفلبین
0	 3	  آسیا الھند
0	  آسیا اإلمارات العربیة المتحدة 8
0	  أوقیانوسیا أسترالیا 15
0	  مریكاأ الوالیات المتحدة األمریكیة 14
0	 7	  أمریكا كندا
0	 11	  أوروبا فرنسا
0	  أوروبا ألمانیا 16
0	 3	  أوروبا إیطالیا
0	 1	  أوروبا فنلندا
0	 9	  أوروبا المملكة المتحدة البریطانیة
0	 2	  أوروبا روسیا
0	 1	  أوروبا السوید
0	 2	  أوروبا إسبانیا
0	 1	  أوروبا بلجیكا
0	 175	   1آخرون

1370 60348	  المجموع


