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بیان حول استجابة وزارةالصحة لجائحة فیروس كورونا المستجد

مدیریات وھیئاتاحصاءات صحیةدواء وغذاءبرامج صحیةقرارات تنظیمیةعن الوزارة 

   

   

   

تفاصیل الخبر  

اإلثنین 29.06.2020
بیان حول استجابة وزارةالصحة لجائحة فیروس كورونا المستجد

وزارة الصحة- مكتب اإلعالم

29-6-2020

مع تصاعد الخط البیاني لإلصابات المسجلة عالمیا وإقلیمیا وكذلك محلیا حیث سجلت منذ بداية حزيران الجاري 133 إصابة معظمھا بین مخالطین لحاالت مؤكدة قادمة
من خارج سورية تشدد وزارة الصحة على ضرورة االلتزام بـ إجراءات الوقاية الفردية الیوم أكثر من أي وقت مضى وتحذر من االستھتار الذي يھدد بانتشار أوسع للعدوى.

وتؤكد وزارة الصحة أن تزامن عودة الفعالیات االقتصادية والخدمیة لعملھا المعتاد مع زيادة  اإلصابات المحلیة يعني أن االستمرار برفع القیود واإلجراءات االحترازية يتطلب 
وعیاً_مجتمعیاً مضاعفا وااللتزام بوسائل الوقاية الفردية وتجنب أماكن االزدحام السیما المغلقة ما أمكن لیكون الجمیع في أمان.

وتدعو وزارة الصحة المواطنین وبشكل خاص كبار السن و  المرضى المزمنین لتجنب أماكن االزدحام قدر اإلمكان كونھم معرضین أكثر من غیرھم لـمضاعفات الفیروس
الخطیرة في حال اإلصابة ومراجعة أقرب مركز صحي فور الشكوى من أعراض ضیق التنفس أو السعال أو ارتفاع الحرارة كي ال تتفاقم الحالة وتصل لمراحل متقدمة. 

وتؤكد وزارة الصحة أن اكتشاف اإلصابات بشكل  مبكر وتوفیر العالج الالزم لھا وھو  مجاني في مراكز العزل المخصصة لذلك وااللتزام بالحجر المنزلي للحاالت المخالطة
وإجراءات  التباعد المكاني تساعد في ضبط العدوى وصوالً لعدم تسجیل أي حالة جديدة.

وتدعو وزارة الصحة إلى عدم المساھمة بنقل  الشائعات وتداول معلومات دون التحقق من دقتھا ومصدرھا أو التعرض لـ  خصوصیة_المرضى وحقھم بسرية بیاناتھم ما
يؤثر على حالتھم المعنوية والصحیة وتؤكد التزامھا بنشر أي مستجدات تتعلق بالوباء عبر منصاتھا على االنترنت ووسائل اإلعالم الوطني.

ورغم التحديات التي تفرضھا  اإلجراءات االقتصادية أحادية الجانب على الشعب السوري واألضرار التي ألحقتھا الحرب اإلرھابیة بالقطاع الصحي تبذل  الكوادرالطبیة
والتمريضیة والفنیة أقصى إمكانیاتھا لمواجھة فیروس كورونا وتواصل عملھا بشجاعة وتفان رغم المخاطر التي قد تتعرض لھا
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برید الموظفین   اتصل بنا   خریطة الموقع    الصفحة الرئیسیة   وزارة الصحة

http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&smid=1050&ArticleID=715&reftab=242&t=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF&language=ar-YE
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&ctl=Login&returnurl=%2fDefault.aspx%3ftabid%3d242%26smid%3d1050%26ArticleID%3d715%26reftab%3d56%26t%3d%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A9%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%26language%3dar-YE&language=ar-YE
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&language=ar-YE
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=242&smid=1050&ArticleID=715&reftab=56&t=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF&language=ar-YE&&dnnprintmode=true&mid=1050&SkinSrc=[G]Skins%2f_default%2fNo+Skin&ContainerSrc=[G]Containers%2f_default%2fNo+Container
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=56&language=ar-YE
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1951$ViewDNNArticle$ctl05$cmdRating','')
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=246&language=en-US
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=56&language=ar-YE
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=220&language=ar-YE
http://www.moh.gov.sy/Default.aspx?tabid=219&language=ar-YE
https://mail.moh.gov.sy/owa

