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إص==ابة مؤك==دة  حالة 2821عن تم إبالغ  2020جانفي  27 إلى 2019دیسمبر  31منذ  -

عون  16من بینھا  (حسب التوزیع الجغرافي المبین بالجدول) بفیروس كورونا الجدید
 وفاة. حالة 81صحة و

تتمثل األعراض في حم==ى وس==عال وص==عوبة ف==ي الت==نفس كم==ا یمك==ن أن تس==بب الع==دوى  -
 االلتھاب الرئوي والمتالزمة التنفسیة الحادة الوخیمة.

 إجمالیة اإلصابات المؤكدة.  .1

عدد الحاالت  الوفیاتعدد 
 المؤكدة

 القارة منطقة /البلد

 آسیا الصین  2775 81
0	 3	  آسیا الیابان
0	  آسیا كوریا 3
0	 5	  آسیا تایوان
0	  آسیا تایالند 8
0	  آسیا سنغافورا 4
0	 2	  آسیا فیتنام
0	 1	  آسیا نیبال
0	  آسیا مالیزیا 4
0	  أوقیانوسیا أسترالیا 4
0	 الوالیات المتحدة  5

 األمریكیة
 أمریكا

0	 3	  أوروبا فرنسا
0	  أوروبا ألمانیا 1

81 2821	  المجموع
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 : ر بالنسبة للبالد التونسیة تقییم المخاط .2

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

 :  استباقیة للتأھب تشملو ةیاحتیاط ت وزارة الصّحة إجراءاتو مع ذلك فقد 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 
 ومتابعتھم للتأكد من سالمتھم.

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.
ع==ن أي حال==ة مش==تبھة وتحدی==د م==ن قب==ل ش==ركات الطی==اران اإلش==عار الف==وري  -

المسافرین القادمین من الصین عن طریق استبیان مخصص یتم توزیعھ خالل 
الجویة ویتم فرزھا وجمعھا عند الخروج من الطائرة من قبل الف==رق الرحالت 

 الصحیة الحدودیة.
تركیز كامیرات حراریة في المداخل الرئیسیة لقدوم المسافرین للتقصي وإحالة  -

 بھا. للتكفلات العزل بالمطار اتوحد إلىالحاالت المشتبھة 

لجنQQة اجتمQQاع  2020جQQانفي  22مع العلم أن منظمة الصحة العالمیة عقQQدت یQQوم 
أن ھذا الحQQدث ال یشQQكل طارئQQة مQQن طQQوارئ الصQQحة العمومیQQة وأعلنت الطوارئ 

تقیید السفر والتجQQارة مQQع  إجراءاتباتخاذ  حالیاال توصي والتي تثیر قلقا دولیا، 
  .الدول الموبوءة

 

 


