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   مشاركون في اجتماع خلية االزمة في نقابة أطباء لبنان حجم الخط

 
، الذي يواصل انتشاره في مختلف المناطق بعد »كورونا«ال مؤّشرات إيجابية بعد على صعيد فيروس 

جن رومية المكتظ بالنزالء تسجيل أعداد الفتة من الوفيات، ولم يكن ينقص سوى تفّشي الوباء في س
خالل أيام قليلة ما يهد بتفّجر الوضع فيه ما لم تتم معالجته،  200حتى تخّطت اإلصابات المثبتة فيه الـ 

  .حاالت وفاة 4إصابة جديدة بكورونا و 685فيما أعلنت وزارة الصحة عن 
  

تا قلم النفوس ومصلحة المالية في صيدا ثريا حسن زعيتر أن إدار» اللواء«في هذا السياق، افادت مراسلة 
بين » كورونا«في محافظة لبنان الجنوبي أقفلتا أبوابهما أمام المواطنين، نتيجة وجود إصابات بفيروس 

   .الموظفين
  

وكان محافظ الجنوب منصور ضو أصدر قرارا قضى بإقفال قلم النفوس في سرايا صيدا الحكومية أمس، 
والعمل على رصد مخالطين للمصاب بين الموظفين في حال وجدوا، بعد ثبوت حالة إيجابية لموظف فيه، 

والتأكد من إجرائهم الفحوصات الالزمة للتثبت من حالتهم سلبية كانت أو إيجابية، ليبنى على الشيء 
   .مقتضاه

  
وفي سياق متصل، تم إغالق مصلحة المالية صباحا للمرة الثانية خالل أسبوعين نتيجة ارتفاع عدد 
المصابين بالعدوى الى ثالثة، بعدما سجل في األسبوع األول ظهور حالة إيجابية لموظفة في مكتب 

   .الضرائب لتضاف إليها بين األمس واليوم إصابة موظفين آخرين بالوباء
  
مخالطا للمصاب في قلم نفوس صيدا  12تم رصد «الصحة في محافظة الجنوب أنه  وأعلنت مصلحة 

   .»يوما 14وفي مقدمتهم رئيسة الدائرة والتزم جميعهم الحجر المنزلي لـ 
موظفا يعمل في دائرة المساحة في السرايا، أجرى فحص الكورونا وجاء سلبيا «وأوضحت في بيان ان 

نقضاء المدة المتوجبة، بعدما أظهر اختبار لزوجته اصابتها بالفيروس والتزم حجر نفسه منزليا لحين ا
   .»نتيجة مخالطتها القرباء مصابين



حالة  42تسجيل «توازياً، أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء طرابلس، في نشرتها اليومية، 
، 6، الميناء: 32: ، موزعة على الشكل االتي: طرابلس»ساعة الماضية 24ايجابية جديدة خالل الـ

   2البداوي: 
  

حاالت ايجابية جديدة خالل  10تسجيل «بدورها، أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، 
  .»ساعة الماضية 24الـ
  

إصابة تلميذ في المدرسة الحربية من ابناء البلدة بالكورونا، «كذلك، أعلنت خلية األزمة في بلدة رحبة 
في الخيام (إدارية وتعليمية) حتى صباح اإلثنين » عيسى بن مريم«يام إقفال مدرسة فيما قررت بلدية الخ

   .المقبل، بسبب وجود حالة إيجابية فيها
، »كورونا«ثبوت إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس «إلى ذلك، اصدرت بلدية الدوير بيانا اعلمت فيه االهالي 

   .»الته، ويخضع للحجر مع عائلته في منزلهوهو عنصر في قوى االمن الداخلي، وهي تتابع ح
  

  .حالة ايجابية جديدة 38تسجيل «الضنية،  -من جانبها، أعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء المنية
  

حاالت إيجابية جديدة، فيما أعلنت لجنة  9تسجيل «وأعلنت لجنة إدارة األزمات في قضاء الكورة 
حالة جديدة لمصاب بفيروس كورونا ثبتت في البلدة، هي «عكار عن الطوارىء في بلدية الشيخ محمد في 

  »الثانية، ويدعى م.ا.ق، وهو في الحجر المنزلي
 pcrكانت أجرت فحص الـ» كورونا«تسجيل اصابة سيدة بفيروس «وأعلنت بلدية داربعشتار في بيان 

  »وجاءت النتيجة ايجابية، وهي تلتزم الحجر المنزلي
  

إصابات جديدة. كما أفاد التقرير  9تسجيل «اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار  وأفاد التقرير
بناء على تقرير طبيب قضاء مرجعيون «مرجعيون أنه  -اليومي لخلية االزمة في إتحاد بلديات جبل عامل 

  حوصإجراء ف» مستشفى إهدن الحكومي«حاالت جديدة. على صعيد متّصل، بدأ  7والبلديات، سجلت 
pcr فيما تلقى مستشفى إهدن الحكومي هبة عينية من جمعية المصارف جهاز تصوير صوتي ملون ،

  .للقلب والبطن والغدد والثدي والشرايين
  

أعلن مركز فيينا الدولي للخدمات الصحية عن رصد حاالت ايجابية بكورونا بين موظفي المنظمات الدولية 
كد من وجود حالتين ايجابيتن في مكتب االمم المتحدة المعني بالمخدرات التابعة لالم المتحدة، حيث تم التأ

  .والجريمة، وحالة ايجابية واحدة مؤكدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  

فرن الشباك برئاسة نقيب  -عقدت خلية االزمة في نقابة اطباء لبنان في بيروت اجتماعا في بيت الطبيب
  . PCR  اننا بدأنا معاناة النقص في اعداد فحوص«و شرف ، الذي اكد االطباء البروفسور شرف اب

  
حذرت نقابة الممرضات والممرضين من عدم تأمين سالمة الممرضات والممرضين في هذه المرحلة 

   .الصحية الدقيقة
وأكدت في بيان لمناسبة اليوم العالمي لسالمة المرضى الذي أعلنه مجلس التمريض الدولي هذا العام تحت 

 Safe Health Workers, Safe سالمة الطواقم الصحية لتأمين سالمة المرضى«عنوان 
»Patients  سالمة المرضى تفترض الحفاظ على سالمة الطواقم الصحية التي تعتني بهم، لهذا «أن
  ».دد النقابة على أهمية تأمين لوازم ووسائل الحماية الشخصية في كافة المؤسسات الصحيةتش
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