
 

 في لبناناألونروا مدير شؤون رسالة من 
 COVID-19بسبب فيروس كورونا  ستجابة األونروا لحالة الطوارئحول إ

 

 2222ذار/ مارس آ 22
 بيروت،

 

 في لبنان، مجتمع الجئي فلسطينلى ا
 

أو حص فللذين يحتاجون الى إجراء ة سطططاعدلملتقديم ا سطططتددادفي لبنان أن األونروا على إالمقيمين  فلسططططينجئي الجميع أود أن اؤكد ل
 الخضوع للدالج لفيروس كورونا وفقاً للترتيبات التالية:

 

الرقم  ىتصال بوزارة الصحة الدامة علوالسدال وضيق التنفس اإل ىالحم  طلب من أي الجئ فلسطيني يداني من أعراض مثل ي   •
مقيم في لبنان. يقوم موظفو الخط الساخن بتقييم حالة  شخص قًا لإلجراء المدتمد أليوف، وذلك 95672577أو  2221الساخن 
من اً في بيروت المدتمد حالي الحكومي رفيق الحريريمسططتشططفى نقله إلى حاجة لال تدعو تما إذا كانوا يقرروبناء عليه الشططخص 

  .المخبري جراء الفحصإل، لوزارةقبل ا
اه( األرقام المذكورة أدنعلى ) قامتكمإمنطقة في ألونروا في امسؤول الصحة نطلب منكم اإلتصال بتصال بالخط الساخن، دد اإلب •

 نروااألووضطططدت إدارة قسطططم الصطططحة في لقد واجهونها. تالخط السطططاخن أو أي مشطططاكل قد  ها عبرنلقوتتبالتدليمات التي وإبالغه 
 لتسهيل األمور.الحكومي مباشر مع مستشفى رفيق الحريري التصال اً لإلنظام

 

 :أرقام مسؤولي الصحة في المناطق هي

 منطقة لبنان الوسطى 
70888542 
76683644 

 منطقة صيدا
70088003 
76683657 
03936777 

 منطقة شمال لبنان
70088002 
03010243 

 منطقة صور
70088004 
03927974 

 27776999 مراقب االستشفاء((منطقة البقاع 

  
، فإن فرق الصططططليب إلجراء الفحص المخبري الحكومي رفيق الحريريمسططططتشططططفى أي شططططخص إلى  نقلل حاجةفي حال دعت ال •

خل داالموجودين الفلسطينيين  المشتبه بها من لةالحاتتولى نقل س ، بالتنسيق مع جمدية الهالل األحمر الفلسطيني األحمر اللبناني
اء إلجرفي وقت الحق وزارة الصططحة الدامة  دتمدهأو أي مسططتشططفى آخر قد ت الحكومي إلى مسططتشططفى رفيق الحريري المخيمات

 .  COVID-19 فيروس كورونالحاالت المصابة بـاوعالج فحوصات ال
ترتيبات المذكورة وال الساخنعتماد نفس طريقة اإلتصال بالرقم ن المقيمين خارج المخيمات يتم إنييفلسطيال نالجئيالالنسبة الى ب •

 ويتولى الصليب األحمر اللبناني عملية النقل الى المستشفى. إبالغ مسؤول الصحة التابع لألونرواأعاله بالنسبة الى 
بالتنسطيق و الى المسطتشطفى المدتمد الخط السطاخنيتم تحويلها عبر لتي فقط للحاالت االفحوصطات المخبرية كلفة األونروا  سطتططي •

 .لتكلفةططي هذه ا، فإن األونروا ال تمالفحص من تلقاء نفسهجراء إب  ونيرغب بالنسبة للذينأما . مسؤول الصحة في المنطقةمع 
ضافي من إستشفاء المدتمدة حالياً بالنسبة لالجئين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا مع دعم إلسوف تطبق الوكالة سياسة ا •

 متناني.إي لبنان التي أعب ر لها عن فائق قبل سفارة فلسطين ف

 ، وإحترام قاعدةرالصطططابون بشطططكل متكر  الماء وباليدين غسطططل ال سطططيما الضطططرورية وقاية جراءات الباع إت  إلجميع بأهمية ر اأود أن أذك  
والحوامل ين لمسطططططططن  باهتمام خاص إينبطي إيالء . كما وعدم الخروج من المنزل اال للضطططططططرورة القصطططططططو  التباعد بين األشطططططططخاص،

 .الذين يدانون من أمراض مزمنة أو أي مشاكل صحيةواألشخاص 
 

 منى الصحة والسالمة للجميع.نت
 

 كالوديو كوردوني 
 - انتهى -


