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 والسليمانية

بتنفيذ مشروع صحي توعوي موسع في ست مخيمات للنازحين في محافظتي دهوك  ضمن نشاطاتها المتنوعة لمواجهة جائحة كورونا، قامت منظمة هيفي

ذلك  19-و مام رش في دهوك واشتى في السليمانية. تضمن المشروع خطوات عملية لمواجهة جائحة كوفيد 1، روانكه، بيرسفى2والسليمانية، و هي شاريا، كبرتو

النتائج غير المرغوب فيها للمرض ومضاعفاته. ركز المشروع بشكل أكبر على تدريب الكادر الصحي  بالقيام بزيادة وعي الناس حول المرض للعمل على تقليل

لمنشورات ى توزيع اعلى نشاطات التوعية، نشر رسائل التوعية الصحية، توزيع مواد الوقاية الصحية مثل الكمامات الطبية ومواد التعقيم والكفوف باالضافة ال

مع القيام  19-. احدى االهداف المهمة األخرى للمشروع كانت تشجيع الناس على أخذ اللقاح المضاد لكوفيد19-لقة بمحاربة جائحة كوفيدوالبوسترات التوعوية المتع

ع في أن ومية المشربتسجيل أسماء الراغبين منهم بأخذ اللقاح ضمن النظام األليكتروني الخاص بالتلقيح مع مساعدتهم للوصول الى مراكز أخذ اللقاح. تكمن أه

و وايضا في  والصحية،التواصل مع الناس ومشاركتهم في القضايا المختلفة يلعب دوًرا حيويًا في نشر المعلومات الشفافة والموثوقة حول جميع المواضيع الطبية 

لمية و تم تنفيذه في الفترة بين شهري ايار و الرد على األسئلة والشائعات واحتواء الخوف بين السكان. استمر المشروع لمدة شهرين بدعم من منظمة الصحة العا

 ، أدناه نبذة عن احصائيات المشروع 2021تموز 

 ) 80عدد الكادر الصحي الذين تم تدريبهم: )

 (14,461) :لخيم/المنازل التي تم زيارتهاالكلي لعدد ال

 ( 10,164: )العدد الكلي للعوائل التي استقبلت الرسائل الصحية

 (43,430)  :لألفراد الذين استقبلوا الرسائل الصحيةالعدد الكلي 

 (1,902: )عدد األفراد الذين تم تسجيلهم في الموقع األليكتروني للتلقيح ضد كورونا

 المخيمات
 ت نوع الخدمة

 شاريا مام رش بيرسفي 2كبرتو روانكه اشتي المجموع

 1 لخيم/المنازل التي تم زيارتهاالكلي لعدد ال 2925 2079 1939 2994 2697 1827 14461

 2 العدد الكلي للعوائل التي استقبلت الرسائل الصحية 2152 1487 1053 2205 1775 1492 10164

 3 العدد الكلي لألفراد الذين استقبلوا الرسائل الصحية 10784 5492 4238 11189 6606 5121 43430

 الرجال 2235 1264 622 2276 1323 1443 9163
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 النساء 2768 1467 935 2374 1759 2022 11325

 االوالد 2930 1360 1278 3235 1731 816 11350

 البنات 2851 1401 1403 3304 1793 840 11592

عدد األفراد الذين تم تسجيلهم في الموقع األليكتروني  327 637 87 758 93 0 1902

 للتلقيح ضد كورونا
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