تقرير حول انتشار مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد
بتاريخ  6مارس 2020م
يف اطار متابعة السفارة الليبية  -السويد لتفشي املرض الذي يسببه الكورونا
فريوس يف الدول حمل اعتمادها  ،واليت من أهمها مملكة السويد ،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 مملكة السويد والذي كان أول ظهور له بتاريخ  31يناير
2020م ،حيث ارتفع عدد االصابات باملرض بشكل سريع وخطري من حالة واحدة
اىل  161حالة حتى تاريخ  6مارس 2020م.
عليه فان التقرير املعد من قبل اللجنة املختصة بالسفارة يتضمن التالي:
 عدد املصابني مبرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد. عدد الوفيات جراء مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد. النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية والتحذيرات الصادرة عن اجلهاتالرمسية ذات االختصاص يف مملكة السويد.
 التحذيرات الصادرة عن السلطات الرمسية يف مملكة السويد واملتعلقةمبنع السفر والتجوال ملواطنيها داخل حدودها وخارجها اقليمياً ودولياً.
 -ردود افعال املواطنني واجلاليات األجنبية املقيمة.
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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 مملكة السويد حتى
تاريخ 2020/03/06م :
ر.م

الدولة

 .1مملكة السويد

عدد حاالت االصابة

عدد الوفيات جراء

عدد احلاالت اليت شُفيت

باملرض

املرض

من املرض

161

0

1

• عدد االصابات باملرض يف املناطق واملدن داخل مملكة السويد:
اجلدول التالي يوضح ملخص احصائيات عدد حاالت االصابة يف املناطق واملدن
يف مملكة السويد حتى تاريخ 2020/03/06م :
عدد حاالت االصابة

عدد الوفيات جراء

عدد احلاالت اليت شُفيت

باملرض

املرض

من املرض

 .1مدينة ستوكهومل

120

0

1

 .2منطقة فسرتا يوتاالند

14

-

-

 .3منطقة سكونه

14

-

-

 .4منطقة فارمالند

5

-

-

 .5منطقة أوبساال

4

-

-

 .6مقاطعة يونشوبينغ

3

-

-

 .7منطقة أوريربو

1

-

-

 .8منطقة يافلبوري

1

-

-

ر.م

اسم املدينة  /املنطقة
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تاريخ ظهور أول حالة يف السويد:
أعلنت السويد يف  31يناير 2020م تسجيل أول إصابة بفريوس كورونا  ،وفقاً ملا
أعلنته اهليئة العامة للصحة السويدية ،فان أول حالة إصابة بفريوس كورونا
قد تأكدت قرب منطقة يونشوبيغ اليت تقع يف وسط جنوب السويد ،حيث أشارت
اهليئة بأن مريضة يف مستشفى منطقة ريهوف ثبتت اصابتها بالفريوس التاجي "
كورونا " فور عودتها من الصني.
جلنة متابعة أزمة الكرونا فريوس بالسويد:
 قامت احلكومة السويدية بتشكيل جلنة أزمة بشأن تفشي مرض الكورونافريوس برئاسة رئيس الوزراء السيد ستيفان لوفني وعضوية عدد من الوزراء
ورؤساء اهليئات العامة.
 يقوم رئيس احلكومة وبصفته رئيساً للجنة األزمة بزيارات مستمرة لعدد مناملدن واملؤسسات داخل السويد ،وذلك لتفقد االجراءات املتبعة خبصوص
املرض.
 قامت احلكومة السويدية باصدار حتذيرات تنصح مواطينيها بعدم السفراىل املناطق والدول املتضررة خصوصاً مشال إيطاليا وإيران والصني.
ثانياً :النشرات التوعوية واالجراءات االحرتازية والتحذيرات الصادرة عن اجلهات
الرمسية ذات االختصاص يف مملكة السويد:
اهليئة العامة للصحة السويدية (البيانات والتحذيرات):
• أصدرت اهليئة العامة للصحة السويدية ،عدداً من البيانات تنصح من خالهلا
األشخاص االذين سافروا مؤخراً من املناطق اليت ينتشر فيها الكورونا فريوس
أو كانوا متواجدين يف تلك املناطق ويعانون من أعراض تنفسية مثل السعال
أو صعوبة يف التنفس أو احلمى عليهم االتصال برقم الرعاية الصحية
(.)1177
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• أعلنت اهليئة العامة للصحة السويدية بأن مجيع احلاالت املبلغ عنها
يف السويد مرتبطة بالسفر الدولي ،وأنها تعمل على الكشف املبكر عن احلاالت
غري املرتبطة بالسفر ،وطلبت من مجيع األشخاص العائدين من مناطق تفشي
املرض أن يتصلوا بالرعاية الصحية يف حالة حدوث األعراض التالية :سعال
محى او ضيق يف التنفس.
• أعلنت اهليئة العامة للصحة السويدية بأنها قد بدأت بتجارب معملية طبية
إلختبار وحتليل الكورونا فريوس حتى تتمكن من اكتشاف أي حاالت مل يتم
اكتشافها بسرعة.
• وبتاريخ 2020/03/04م أوصت اهليئة العامة للصحة السويدية بأن تقوم
مجيع خمتربات األحياء الدقيقة السريرية بتحليل الفريوس إلمكانية البحث
بشكل روتيين عن الفريوس يف عينات املرضى ،حيث أن االكتشاف املبكر
للحاالت املصابة يُعد أمراً أساسياً للقدرة على اختاذ التدابري الصحيحة للحد
من انتشار الفريوس.
• نشرت اهليئة العامة للصحة السويدية عدد من النشرات التوعية تتضمن
التوعية عن املرض وطرق العدوى ،والتتدابري الوقائية العامة من أجل احلد
من انتشار العدوى باملرض.
وزارة اخلارجية السويدية (البيانات والتحذيرات):
أصدرت وزارة اخلارجية السويدية عدد من البيانات والتحذيرات فيما يتعلق
بعدم السفر ملواطنيها اىل الدول اليت ينتشر فيها مرض الكورونا فريوس ،على
النحو التالي:
 بتاريخ 2020/02/17م :أوصت وزارة اخلارجية السويدية رعاياها بعدم السفرإىل مقاطعة ووهان الصينية كذلك عدم القيام برحالت غري ضرورية إىل
أجزاء أخرى من الصني ،باستثناء هونغ كونغ وماكاو ،حتى اشعار اخر.
 بتاريخ 2020/03/02م :أوصت وزارة اخلارجية السويدية بإلغاء مجيعالرحالت إىل إيران ،حتى إشعار آخر.
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 بتاريخ 2020/03/06م :أوصت وزارة اخلارجية السويدية املواطننيالسويديني واملقيمني يف البالد بعدم السفر اىل مدن مشال إيطاليا وهي:
(بيمونيت ،ليغورين ،لوماردي ،امييليا روماغنا ،ترينتينو ،توسكانا ،التو،
اوستادالني ،فينيتو ،فريوللي فينيتسيا).
وزارة النقل السويدية (االجراءات اليت مت اختاذها):
 بتاريخ 2020/03/02م :قررت إدارة النقل السويدية تعليق الرحالت املباشرةالقادمة من إيران فورًا ،جاء ذلك بعد طلب من هيئة الصحة العامة ،اليت
اعتربت أن وقف الرحالت اجلوية من إيران سيساهم يف التقليل من خماطر
انتشار الفريوس يف السويد.
 بتاريخ 2020/03/02م :صرح السيد ساميون بوسلوك ،املسؤول يف وكالةالنقل السويدية اىل وسائل االعالم السويدية قائالً ( :حنن نعتمد على كفاءة
وخربة هيئة الصحة العامة ،ويف ظل الظروف احلالية ،أنهم يعتقدون أن
االستمرار يف استقبال جمموعات كبرية من الركاب من إيران من شأنه أن
يعيق وبشكل خطري العمل اجلاري على احلد من انتشار فريوس كورونا وزيادة
خطر انتشاره على الصعيد احمللي ،هلذا السبب اختذنا هذا القرار ) .
وزارة التعليم السويدية (االجراءات اليت مت اختاذها):
بتاريخ 2020/03/02م :أعلنت حمافظة ستوكهومل بأن ثالثة مدارس
للتعليم األساسي قد أغلقت أبوابها بسبب املخاوف من انتشار فريوس كورونا
ومع ذلك ،فإن هيئة الصحة العامة ال تزال تعترب يف تقييمها بأنه ال يوجد حتى
اآلن أي أسباب إلغالق املدارس.
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ثالثاً :ردود افعال املواطنني واجلاليات األجنبية املقيمة بالسويد:
هناك خوف وقلق حالةً من اهللع بني املواطنني السويديني وكذلك املقيمني
األجانب ،حيث أن العديد من األجانب مثلهم مثل السويديني قاموا بتخزين املواد
الغذائية يف البيوت ،لكن ذلك مل يتحول اىل ظاهرة عامة.
يف استطالع للرأي بني األجانب والسويديني أجراه التلفزيون السويدي ،أتضح
ان العديد منهم قلقني ،ولديهم معلومات غري صحيحة عن الفريوس ،حتى أن
قلة منهم تشك بوجود املرض يف السويد ،وبالنسبة اىل عدد آخر من املستطلعة
أراءهم لديهم معلومات وتصورات كاملة حول املرض وكيفية الوقاية منه.

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

اعداد :جلنة 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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