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وس كورونا    19فير

                                                                                                  6تقرير عن الوضعية 

  2020مارس 28انواكشوط 

  النقاط الرئيسية

  مؤكدتان حالتانسجلت اليوم 
  ي الحجر  679حالة وفاة،  صفر , 5مجموع الحاالت المؤكدة

 
شخصا ف

 الصحي 

  منع حركة المرور وتنقل األشخاص بير  الواليات اعتبارا من الساعة

 .2020مارس  29زواال يوم  12

  آخر من رحلة الخطوط الجوية الفرنسية يوم مسافرا  20وضع

ي الحجر الصحي  2020مارس 15
 
 ف

 
   ي استقبال المكالمات الطارئة، وقد 1155الرقم األخض

 
مستمر ف

 .منها  9512مكالمة, تمت معالجة 11604مارس  27استقبل يوم 

 

 

 

 

 (  مستهلكات التشخيصVTM بيئة )
وسات، الكواشف   نقل مواتية للفير

 معدات الوقاية الفردية.  
  إحاطة لصالح عمال الصحة حول

تدابير الوقاية الفردية والسيطرة عل 
  .الوباء

 دعم قدرات التكفل : أرسة اإلنعاش.  
 

 

   منع حركة المرور وتنقل األشخاص بير
ي  الواليات باستثناء التنقالت ذات الطابع الطب 
ونقل البضائع وبعثات الخدمات العامة 

ورية، اعتبارا من الساعة   29زواال يوم 12الض 
 .2020مارس 

  ي من انواكشوط إىل
تنقل فريق فب 

كيهيدي لدعم عمليات البحث ومتابعة 
اتصال بالحالة األشخاص الذين كانوا عل 

 .المؤكدة
  ي اإلدارات

تقليص حضور العمال ف 
وحضه عل الخدمات القاعدية وتشجيع 
القطاع الخاص والمشغلير  عل اتخاذ نفس 

 .القرار
  استالم الدفعة األوىل من المساعدات

 .الطبية مقدمة الصير  
   استمرار نشر اإلعالنات التحسيسية عي

  .التلفزة واإلذاعة وشبكات التواصل
 ي التلفزة واإلذاعة

امج ف    .إنعاش الي 
 

 

  جديدتير  اليوم؛ حالتير  مؤكدتير  تسجيل

تتعلق األوىل بشخص عل اتصال عال 

والقادمة  3الخطورة مع الحالة المؤكدة رقم 

من فرنسا،فيما تتعلق األخرى بأحد سكان 

  .كيهيدي قدم من السنغال

  ي جناح أرب  ع حاالت توجد حاليا
مؤكدة ف 

ي 
انواكشوط وحالتهم مستقرة، بينما  العزل ف 

ي مركز العزل الحالة الخامسة وضعت 
ف 

  .بكيهيدي

  ي رحلة الخطوط
 
من بير  المسافرين ف

ي 2020مارس  15الجوية الفرنسية يوم 
) والب 

( تم التعرف عل 3ضمت الحالة المؤكدة رقم 

، شخصا آخر  20 ي الحجر الصحي
ووضعهم ف 

 شخصا تم التعرف عليهم 22زيادة عل 

ي الحجر الصحي يوم 
مارس،  27ووضعهم ف 

والبحث مستمر للتعرف عل بقية 

  .المسافرين

  ي الحجر الصحي  34زيادة عل
شخصا ف 

التصالهم االوثيق بالحاالت الثالثة األوىل 

ي كيهيدي  19المؤكدة ، تم وضع 
و شخصا ف 

ي انواكشوط  35
، شخصا ف  ي الحجر الصحي

ف 

ي الحجر الصحي 
ليصل مجموع من هم ف 

 88التصالهم بالحاالت الخمس المؤكدة إىل 

  .شخصا
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