تقرير حول انتشار مرض الكورونا فريوس الدول التالية:
مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا )
بتاريخ  6مارس 2020م
يف إطار متابعة السفارة الليبية  -السويد لتفشي املرض الذي يسببه الكورونا فريوس يف الدول
حمل اعتمادها مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا
) ،فقد قامت السفارة بتشكيل جلنة األزمة اخلاصة مبتابعة واختاذ اإلجراءات الالزمة فيما
خيص

(تفشي مرض الكورونا فريوس) بالدول حمل اعتماد السفارة.
وأن من أولويات مهام اللجنة املشكلة رصد ومتابعة البيانات والتقارير واملعلومات الصادرة

عن اجلهات الرمسية املتمثلة يف وزارة اخلارجية السويدية والسلطات املختصة (وزارة الصحة)
واهليئة العامة للرعاية الصحية ،واجلهات واملؤسسات األخرى ذات العالقة.
فقد قامت اللجنة باملتابعة اجلادة والدقيقة لكل ما مت اختاذه من اجراءات جتاه تفشي
هذا املرض يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول البلطيق (التفيا  -استونيا  -ليتوانيا).
عليه فان التقرير املعد من قبل اللجنة املختصة بالسفارة يتضمن التالي:
▪ عدد املصابني مبرض الكورونا فريوس يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول
البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا )
▪ عدد الوفيات جراء مرض الكورونا فريوس يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول
البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ).
▪ النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية والتحذيرات الصادرة عن اجلهات الرمسية
ذات االختصاص يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول البلطيق
( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ).
▪ التحذيرات الصادرة عن السلطات الرمسية يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات
دول البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ) واملتعلقة مبنع السفر والتجوال ملواطنيها
داخل حدودها وخارجها اقليمي ًا ودولياً.
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أوالً :احصائيات االصابة مبرض الكورونا فريوس:
• اجلدول التالي يوضح ملخص احصائيات عدد حاالت االصابة وعدد الوفيات ،وعدد
احلاالت اليت شُفيت من مرض الكورونا فريوس يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات
دول البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ) حتى تاريخ 2020/03/06م:
ر .م

الدولة

عدد حاالت االصابة باملرض

عدد الوفيات جراء املرض

عدد احلاالت اليت شُفيت من املرض

.1

مجهورية فنلندا

19

0

1

.2

مجهورية ايسلندا

45

0

0

.3

مجهورية التفيا

1

0

1

.4

مجهورية استونيا

10

0

0

.5

مجهورية ليتوانيا

1

0

0

ثانياً :تاريخ ظهور أول حالة للمرض يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول البلطيق
( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ).
اجلدول التالي يوضح تاريخ تسجيل أول إصابة بفريوس كورونا ،وجنسية املصاب ،والبلد القادم
منها ،وفقاً ملا أعلنته اجلهات ذات االختصاص يف مجهورية فنلندا ،ايسلندا ،ومجهوريات دول
البلطيق ( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ).
ر.م

الدولة

تاريخ تسجيل أول حالة إصابة باملرض جنسية املصاب

البلد/املنطقة القادم منها املصاب

.1

مجهورية فنلندا

2020/01/29

الصني

مدينة ووهان الصينية

.2

مجهورية ايسلندا

2020/03/02

ايسلندا

ايطاليا

.3

مجهورية التفيا

2020/03/02

التفيا

ايطاليا

.4

مجهورية استونيا

2020/02/27

استونيا

إيران

.5

مجهورية ليتوانيا

2020/02/28

ليتوانيا

ايطاليا

ثالثاً :النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية والتحذيرات املتعلقة مبنع السفر الصادرة عن
اجلهات

الرمسية

يف

مجهورية

فنلندا،

( التفيا  -استونيا  -ليتوانيا ).
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ايسلندا،

ومجهوريات

دول

البلطيق

مجهورية فنلندا:
النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها من قبل وزارة الشؤون االجتماعية
ومعهد الصحة والرعاية االجتماعية الفنلندية:
• بتاريخ 2020/03/04م :أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية ومعهد الصحة والرعاية
االجتماعية جبمهورية فنلندا يف بيان صحفي عن اإلجراءات التالية:
 .1مت فحص عينات ألكثر من  200مريض يشتبه يف اصابتهم باملرض.
 .2املستشفيات الفنلندية مستعدة استعداداً جيدًا لدراسة وعالج إصابات فريوس
كورونا مبعزل عن باقي املرضى.
 .3سيتم إنشاء نقاط معلومات يف املوانئ واملطارات التجارية يف فنلندا لتزويد املسافرين
مبعلومات حول مرض الكورونا فريوس اجلديد.
 .4سيتم إنتاج املواد اإلعالمية للمسافرين من قبل املعهد الفنلندي للصحة والرعاية.
 .5ستكون املواد اإلعالمية متاحة ( 11لغة) ،مبا يف ذلك الفنلندية والسويدية
واإلجنليزية واإلستونية والصينية واإليطالية.
 .6سوف حتتوي نقاط املعلومات على قوائم باللغة الفنلندية والسويدية واإلجنليزية
إلعالم املسافرين حول طرق الوقاية من املرض.
حتذيرات السفر الصادرة عن املعهد الفنلندي للصحة والرعاية االجتماعية:
 .1السفر اىل الصني أودول آسيا يعرضك خلطر كبري لإلصابة بفريوس كورونا وزيارة
مدينة ووهان الصينية يعرضك ملخاطر أكرب ،عند السفر إىل الصني جيب على السياح
احلفاظ دائماً على نظافة األيدي والتجنب وبشكل خاص التالي:
▪ جتنب االتصال الوثيق مع األشخاص الذين لديهم عدوى يف اجلهاز التنفسي.
▪ ااالبتعدا عن ألسواق اليت تبيع احليوانات احلية واللحوم املخصصة لالستهالك
البشري.
▪ جتنب االتصال ال وثيق مع احليوانات الربية واحليوانات األليفة واملاشية أو مع الرباز
أو سوائل اجلسم.
 .2يف حالة السفر اىل الصني (باستثناء هونغ كونغ وماكاو وتايوان) أو كوريا اجلنوبية
أو إيران أو إيطاليا وتعاني من أعراض احلمى واجلهاز التنفسي خالل  14يوماً
من تاريخ عودتك ،فريجى االتصال باملركز الصحي أو عيادة الطوارئ اخلاصة بالرعاية
الصحية عن طريق أرقام اهلواتف املخصصة ،وستتلقى التعليمات واالرشادات حول
كيفية احلصول على العالج الالزم.
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مجهورية ايسلندا:
النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها من قبل مديرية الصحة العامة
االيسلندية:
• تنصح املديرية سكان أيسلندا الذين يصلون من املناطق ذات اخلطورة العالية لإلصابة
بالكورونا فريوس بالعزل الذاتي ملدة  14يومًا كإجراء وقائي.
• املناطق ذات اخلطورة العالية لإلصابة بالكورونا فريوس واليت تتطلب اجراء حجر صحي
ذاتي باملنزل ملدة  14يوم ،هي الصني  ،وإيطاليا اعتبارًا من  29فرباير 2020م ،وكذلك
كوريا اجلنوبية  ،إيران و منتجع ايشجل " "Ischgللتزجل بالنمسا.
حتذيرات السفر الصادرة عن مديرية الصحة العامة االيسلندية بتاريخ 2020/03/05م:
▪ تنصح مديرية الصحة األيسلندية بعدم القيام برحالت غري ضرورية إىل املناطق اليت
يرتفع فيها خطر العدوي وهي الصني ،و إيطاليا اعتباراً من  29فرباير 2020م ،كوريا
اجلنوبية ،إيران و منتجع ايشجل " "Ischgللتزجل بالنمسا.
▪ يُنصح األفراد املتوجودين يف اليابان ،سنغافورة ،هونج كونج ،وجزيرة تيننرييفو بإيالء
اهتمام وثيق بالنظافة الشخصية (غسل اليدين بشكل متكرر باستخدام املعقمات،
واستخدام املناديل الورقية عند العطس والسعال ،وجتنب ملس العينني واألنف والفم ملنع
انتقال العدوى).
▪ اإلبالغ عن املرض الذي حيدث بعد  14يومًا من زيارة املناطق املذكورة أعاله.
اما خبصوص السفر اىل ايسلندا فلقد اكدت السلطات االيسلندية الرمسية على التالي:
• السياح مرحب بهم يف ايسلندا.
• ال يوجد قيود على السفر اىل ايسلندا.
• املسافرين اىل ايسلندا ليسوا حباجة للبقاء يف احلجر الصحي مامل تظهر عليهم اعراض
املرض.
• القادمني من الصني وإيطاليا وإيران وكوريا اجلنوبية ولديهم اعراض مثل نزالت الربد
عليهم االتصال بأرقام الرعاية الصحية قبل ذهابهم اىل املستشفى.
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مجهورية التفيا:
النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها من قبل مركز الوقاية من االمراض
ومكافحتها:
• قرر جملس إدارة األزمات جبمهورية التفيا إصدار تعليمات إىل وزارة الصحة لتتبع
التكاليف املرتبطة بعدوى الكورونا فريوس وتقديم طلب إىل جملس الوزراء للحصول على
متويل من برنامج ميزانية الدولة "صناديق الطوارئ.
• تقوم مرافق اخلدمات الصحية بتحليل الوضع باستمرار وإجراء االختبارات املعملية
لألشخاص العائدين من البلدان واملناطق املتأثرة بالكورونا فريوس منذ  28فرباير
2020م.
• استعداد مرافق اخلدمات الصحية لتشخيص وعالج مرضى الكورونا فريوس ،وكذلك
حتديد األشخاص الذين ميكن االتصال بهم يف حالة ظهور اعرض املرض.
ضع املتخصصون توصيات حمددة ملختلف الفئات املستهدفة ،مثل أرباب العمل واملؤسسات
• و َ
التعليمية ومنظمي النقل العام.
• تزويد األطباء واملشاركني يف تنفيذ تدابري السالمة الوبائية باملعدات ومواد الوقاية
الشخصية.
• يوصي املتخصصون ،أنه جيب على املؤسسات التعليمية االتصال باجلهات ذات العالقة إذا
كانت هنالك شكوك بإصابة أحد التالميذ بالكورونا فريوس.
حتذيرات السفر الصادرة عن مركز الوقاية من األمراض ومكافحتها:
بتاريخ 2020/03/05م :قام املركز بالقيام واالعالن عن التالي:
• مل تفرض السلطات يف مجهورية التفيا قيودًا على السفر والتجارة.
• عدم السفر إال للضرورة القصوة للمناطق التالية :لومباردي وفينيتو وبيمونيت بإيطاليا
والصني وكوريا اجلنوبية وإيران وسنغافورة واليابان.
• إذا كان شخص ما باخلارج ،فيجب أن يأخذ يف االعتبار أن تدابري احلجر الصحي
اليت تفرضها السلطات املختصة يف البلد املعين قد يتعني عليه اتباعها.
• تشجيع أصحاب العمل إىل أقصى حد ممكن على توفري وسائل االتصال عن بعد ملوظفيهم
العئدين من املناطق املتأثرة بالكورونا فريوس.
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مجهورية إستونيا:
النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها حسب ما مت اإلعالن عنه يف املوقع
الرمسي للحكومة االستونية:
• بتاريخ 2020/02/28م :شُكلت جمموعة عمل برئاسة وزير الشؤون االجتماعية
السيد تانيل كييك ،وفريق مكون من كبار املسؤولني التنفيذيني من جملس الصحة
ووزاراة الشؤون االجتماعية ،وزارة الداخلية ،الشؤون اخلارجية ،التعليم والبحث العلمي
وزارة الدفاع ،وزارة املالية باإلضافة إىل صندوق التأمني الصحي والشرطة وحرس احلدود
واتفقوا على التالي:
 oجيب على الشخص املصاب االتصال بطبيب العائلة فقط أو االتصال بسيارة
اإلسعاف يف حالة حدوث أعراض املرض.
 oتقديم املشورة واملعلومات للسكان واملسافرين الذين يصلون إىل مجهورية إستونيا.
 oاالستمرار يف أخذ خطر اإلصابة بفريوس كورونا على حممل من اجلد.
 oتقديم املعلومات ذات الصلة إىل كل شخص يف إستونيا واالبتعاد عن األخبار الكاذبة
اليت ميكن ان تُسبب خماوف غري مربرة وتؤدي إىل االحتيال.
 oتقديم املعلومات الالزمة لكبار السن الذين ال يتابعون وسائل اإلعالم عرب االنرتنت.
 oتنظيم مراقبة احلالة الصحية للمسافرين الذين يدخلون إستونيا عرب املطارات
واملوانئ.
 oتنظيم العمل يف حمطات احلافالت والقطارات اليت ختدم الرحالت الدولية.
 oتقديم النصح لألشخاص املعرضني للخطر بتجنب حضور املناسبات العامة.
 oاستخدام الكامريات احلرارية يف ميناء تالني للكشف عن احلاالت املصابة ،والعمل
على تركيبها يف املطارات.
 oجيب أال يذهب أي شخص يشتبه يف إصابته بفريوس كورونا إىل غرفة الطوارئ
باملستشفى أو إىل مكتب طبيب األسرة للحصول على املساعدة ألنه قد ينقل
الفريوس إىل أشخاص آخرين يف املكان.
حتذيرات السفر اليت أعلنت عنها احلكومة االستونية على موقعها الرمسي:
بتاريخ 2020/02/31م :أعلنت احلكومة التالي:
• جتنب السفر إىل مناطق انتشار فريوس الكورونا ،الصني ،مناطق مشال إيطاليا
(لومباردي وفينيتو وبيمونيت) وإيران واليابان وسنغافورة وكوريا اجلنوبية.
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مجهورية ليتوانيا:
النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية اليت مت اختاذها وفقاً ملا أعلنت عنه وزارة الصحة
الليتوانية بتاريخ 2020/02/29م:
• تقديم املعلومات للمواطنني من قبل متخصصون من املركز الوطين للصحة العامة
على مدار  24ساعة.
• يتم تقديم استبيانات خاصة للقادمني من املناطق املتأثرة بفريوس كورونا ،ويتم قياس
درجات حرارتهم.
• تنسيق اإلجراءات بني املطارات واملوانئ واالستعداد الستقبال أي مسافر يعاني من مرض
معدي واختاذ اإلجراءات الالزمة ملنع انتشار املرض بني املواطنني.
• العمل على توفري االدوية واالقنعة الطبية وأجهزة التنفس واألدوات الالزمة للفحص
الطيب للمستشفيات.
التحذيرات الصادرة من وزارة خارجية مجهورية ليتوانيا خبصوص السفر:
• بتاريخ 2020/03/2م :أُوصت وزارة خارجية مجهورية ليتوانيا بعدم السفر اىل الصني
وكوريا اجلنوبية ومشال إيطاليا وإيران وجنوب اسبانيا.
• اختاذ التدابري االحرتازية عند السفر اىل االحتاد األوروبي واململكة املتحدة
وسنغافورة وهونغ كونغ.
• اتباع التدابري الالزمة للطرق الوقاية من املرض.

 - - - - - - - - - -ان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــى - - - - - - - - - -

اعداد :جلنة األزمة اخلاصة مبتابعة واختاذ اإلجراءات لالزمة فيما خيص (تفشي مرض الكورونا فريوس)
بالدول حمل اعتماد السفارة.
ستوكهومل 6 :مارس 2020م.
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