الجمهورية اللبنانية
وزارة الصحة العامة

الخطة الوطنية
االستجابة لوباء الكورونا
 10آذار 2020

مقدمة:
ظهر وباء الكورونا المستجدة ) (COVID19في كانون االول  2019في الصين ،وهو يتطور ليصبح جائحة
عالمية.
تعرف مراحل الوباء بأربعة وفقا ً لمنظمة الصحة العالمية كالتالي:
-

مرحلة أولى :ال حاالت  COVID19في البلد.
مرحلة ثانية :حالة او اكثر في البلد ،مرتبطة بالسفر.
مرحلة ثالثة :حالة موجودة ضمن مجموعات محددة جغرافياً.
مرحلة رابعة :يتفشى الوباء بشكل كامل في البلد مع انتقال محلي.

الجهوزية واالستجابة:
-1
-

-

المرحلة الثالثة:
هي مرحلة محاولة احتواء الوباء ،وتقضي:
مراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية ،عبر كاشف حرارة واستجواب الوافدين والمسافرين.
منع السفر الى االماكن الموبؤة
إجراء فحص مخبري لكل شخص مشتبه به ،حصرا ً في مختبر مرجعي واحد هو مختبر مستشفى
رفيق الحريري الجامعي.
وضع كل الحا الت االيجابية بالفحص في الحجر المنزلي اذا لم تكن لديها عوارض ،على ان تتابع
يوميا ً من فريق وزارة الصحة للعوارض .كل الحاالت االيجابية مع عوارض تدخل للعالج الى
مستشفى رفيق الحريري الجامعي ،في الجناح المخصص للكورونا.
إجراء تقصي ل كل الحاالت المخالطة للحاالت االيجابية.
تطبيق سبل الوقاية من االوبئة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات.

-

تفعيل المؤسسات واالجهزة غير الصحية لمؤازرة وزارة الصحة ال سيما في تطبيق تدابير الصحة
العامة:
 oالبلديات لمراقبة العزل المنزلي
 oوزارة الداخلية واالمن العام وادارة المرافىء لتطبيق مراقبة المطار والمعابر البرية
والبحرية.
 oوزارة االعالم للمساهمة في نشر التوعية
 oالقطاع االهلي والخاص لنشر التوعية
 oوزارة المالية ،الهيئة العليا لإلغاثة لتأمين االموال الالزمة
اجراء تقييم قدرات المستشفيات الحكومية إلستيعاب الحاالت
تجهيز المستشفي ات الحكومية باالدوات واالجهزة الطبية الالزمة (اجهزة التنفس ،اجهزة المراقبة،
ادوات حماية للعاملين الصحيين)... ،
رصد اموال للمستشفيات الحكومية المعنية لزيادة عدد العاملين الصحيين وال سيما الممرضين
السماح للجامعات الحكومية ( التي لديها Biosafety level 2, External Quality
 )Assessmentان تقوم بفحص ال  PCRللكورونا ضمن سعر اقصى تحدده وزارة الصحة
العامة.
تقديم الدعم من قبل المستشفيات الخاصة الجامعية للمستشفيات الحكومية المعنية للكورونا في مجال
تدريب الكوادر الصحية وتطبيق سبل الوقاية لألمراض الجرثومية ،وتدعم بالكوادر البشرية اذا لزم
االمر.
تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمستشفيات داخل المستشفيات الخاصة حيث تقوم هذه المستشفيات
بتجهيز نفسها استعدادا ً للمرحلة الرابعة.
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المرحلة الرابعة:
إغالق الحدود على كافة المسافرين والوافدين ،وتستمر مراقبة الحدود
إعتبار كل الحاالت التنفسية هي حاالت كورونا حتى اثبات العكس.
 oالحاالت الخفيفة تعالج في المنزل مع متابعة على الهاتف من قبل االطباء.
 oالحاالت الشديدة تدخل الى المستشفيات الحكومية المعتمدة (مستشفى رفيق الحريري
الجامعي ،طرابلس ،زحلة ،البوار ،النبطية ،بعلبك ،بنت جبيل ،صيدا)
إستقبال المستشفيات الخاصة فئة  T1المرضى عند تخطي قدرة المستشفيات الحكومية على
اإلستعاب.
تفعيل التوعية عبر كافة الطرق السمعية والبصرية حول تدابير الصحة العامة المطبقة ال سيما العزل
المنزلي والعالج في المنزل.
مؤازرة المؤسسات والوزارات المعنية لتدابير وزارة الصحة العامة ال سيما في نقل الحاالت الشديدة
(الصليب االحمر)...،
تأمين االموال الالزمة للتدابير والعالجات الصحية عبر الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
تفعيل االعالم.
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-

