آخر مستجدات انتشار مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد
بتاريخ  19مارس 2020م
من خالل متابعة جلنة األزمة اخلاصة مبتابعة واختاذ اإلجراءات الالزمة فيما خيص تفشي مرض
الكورونا فريوس بالدول حمل اعتماد السفارة الليبية  -السويد ،لكافة التطورات فيما يلي ملخص ألهم
املستجدات حول انتشار مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد بتاريخ  19مارس 2020م وفق التالي:

 عدد املصابني مبرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد.
 عدد الوفيات جراء مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد.
 أهم اإلجراءات االحرتازية والتحذيرات الصادرة عن اجلهات الرمسية ذات االختصاص
يف مملكة السويد بتاريخ  19مارس 2020م:
أوالً :إحصائيات اإلصابة مبرض الكورونا فريوس:
اجلدول التالي يوضح ملخص إحصائيات عدد حاالت اإلصابة وعدد الوفيات وعدد احلاالت اليت
شُفيت من مرض الكورونا فريوس يف مملكة السويد بتاريخ  19مارس 2020م ،مقارنة ب ـ  6مارس
2020م:
عدد حاالت اإلصابة باملرض بتاريخ

ر.
م
.1

الدولة
مملكة السويد

2020/03/19 2020/03/06
161

1302

عدد الوفيات جراء املرض بتاريخ
2020/03/6
-

عدد احلاالت اليت شُفيت من املرض بتاريخ

2020/03/19

2020/03/06

2020/03/19

10

-

16

إذ تشري اإلحصائيات السابقة إىل أن عدد احلاالت املصابة بالكورونا فريوس وصل إىل ()1302حالة
أي مبعدل زيادة ( )1141حالة خالل ) (13يوم ،وبوفاة شخصني آخرين يف السويد بسبب الكورونا
فريوس حيث بلغ إمجالي الوفيات يف البالد العشرة اشخاص ،يف حني أُعلن عن مزيد من حاالت
الشفاء.
وقالت طبيبة مكافحة العدوى يف حمافظة سكونه ،السيدة يفا ميالندر ،يف بيان صحفي أن كبار
السن وخاصة من يعانون أمراضاً مزمنة هم أكثر األشخاص املعرضني للخطر.
وقد صرح عامل األوبئة يف هيئة الصحة العامة ،السيد أندش تيغنيل ،يف مؤمتر صحفي" :من املهم
جداً أن يتبع اجلمهور نصيحة السلطات ،وحنن اآلن نقاوم للحفاظ على اخنفاض منحنى انتشار
املرض".
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وأوضح السيد تيغنيل"أن اإلحصاءات اإليطالية تبيّن أن  %2فقط من املصابني بالكورونا فريوس
كانوا أطفاالً ترتاوح أعمارهم من شهر إىل  18سنة ،ويعتقد اآلباء بأننا سنغلق املدارس إلنقاذ
األطفال ،لكن يف احلقيقة إذا أغلقنا املدارس فسيكون ذلك إلنقاذ املسنني" .
ويف األيام القليلة املقبلة ،يتوقع مستشفى جامعة كارولينسكا يف هودنيه وسولنا أن يرتفع عدد
املرضى املصابني بأمراض خطرية بشكل حاد ،والستيعاب احلاالت أنشأ املستشفى خيمة كبرية خارج
مدخله يف سولنا.
ثانياً :أهم اإلجراءات االحرتازية والتحذيرات الصادرة عن اجلهات الرمسية ذات االختصاص
يف مملكة السويد بتاريخ  19مارس 2020م:
أعلنت عمدة ستوكهومل السيدة آنا كوني يرملري ،أن العاصمة السويدية تستعد ملا أمسته"وباءً
عظيماً "بسبب االنتشار الواسع ملرض الكورونا فريوس ،مؤكدة أن املدينة مل تواجه يف تارخيها
حدثاً كهذا.وقالت السيدة أنا كوني يرملري ،يف مؤمتر صحفي " لدينا وضع استثنائي يف السويد،
وخصوصاً يف ستوكهومل ،حيث يوجد كثري من الناس وكثري ممن سافروا ،حنن مدينة دولية
والوضع متوتر ،لكن أولويتنا القصوى اآلن حياة وصحة الناس يف ستوكهومل".وأضافت"إننا
نواجه أحد أكرب التحديات يف العصر احلديث،مل تكن ستوكهومل يف يوم على مثل هذه احلال".
قال مسئول الشؤون االجتماعية يف العاصمة ستوكهومل أن املدينة لديها خطة لالعتناء
باألطفال الذين ميارس آباؤهم أعماالً مهمة اجتماعياً حبيث ميكن االعتناء بهم إذا أغلقت
املدارس ،الفتاً إىل أن اخلدمات االجتماعية جيب أن تستمر ،لكن سكان املدينة قد ال يتمكنون من
احلصول على كل اخلدمات اليت اعتادوا عليها ،وقد يستمر األمر شهوراً.
أقر الربملان السويدي تشريعاً يسمح للحكومة باختاذ قرار بإغالق مجيع املدارس إن لزم األمر،
ويضع التشريع بيد البلديات مسؤولية رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأبناء بعض
اجملموعات املهنية مثل موظفي الرعاية الصحية ورجال اإلطفاء والشرطة ،وتدرس املكاتب
احلكومية حالياً تعديالً مؤقتاً لألنظمة املتعلقة بالتعويض النقدي ألولياء األمور الذين
يضطرون للبقاء مع أبنائهم يف حال إغالق املدارس ،وال متنح القوانني احلالية أولياء األمور
احلق يف التعويض إذا ما اضطروا للبقاء مع أطفاهلم الذين يتمتعون بصحة جيدة .ويف حني
سيكون التشريع سارياً بدءاً من  21مارس  2020فإنه ال يعين أن احلكومة ستتخذ قرار إغالق
املدارس فوراً بل مينحها تفويضاً بذلك .وكانت احلكومة السويدية بتاريخ  16مارس 2020م،
قررت إغالق مجيع املدارس الثانوية والكليات واجلامعات والكليات املهنية ومدارس تعليم الكبار،
واالنتقال إىل تطبيق التعليم عن بعد ،للحد من انتشار عدوى الكورونا فريوس ،واستثنت من
القرار مدارس التعليم التمهيدي واألساسي.
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قررت الرابطة اإلسالمية يف مدينة ماملو السويدية ،ومشائخ املدينة ،تعليق الصلوات اخلم
إضافة إىل صالة اجلمعة ،يف املساجد واملصليات اعتبارا من فجر  19مارس 2020م  ،بسبب
تداعيات انتشار الكورونا فريوس.
أعلنت قوات الدفاع السويدية أنها بدأت بإنشاء مستشفى ميداني بالقرب من مدينة أوبساال
السويدية الستقبال املرضى املصابني بالكورونا فريوس ،ويتكون املستشفى امليداني من خيام
وغرف مؤقتة ووحدات عناية مركزة جمهزة بكوادر مدربة ومعدات طبية متطورة وسيكون
املستشفى جاهز خالل أيام.

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

إعداد :جلنة األزمة اخلاصة مبتابعة واختاذ اإلجراءات لالزمة فيما خيص (تفشي مرض الكورونا
فريوس) بالدول حمل اعتماد السفارة.
ستوكهومل 19 :مارس 2020م.
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