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 بانتشاره فٌساعدان واالهمال الملك واما الوباء على المضاء ٌضمن الحذر. ١

 

 والتعمٌم الٌدٌن وؼسل والكفوؾ الكمامة واترداء التجوال ومنع االعتزال ٌعنً الحذر.  ٢

 

 واالهم الصبر على والعوائل واالصدلاء الناس وحث البٌت فً البماء ضمان فً المساهمة. ٣

 الشهرٌة حاجتهم ٌكفً بما المحدود الدخل ذات العوائل بتزوٌد المعنٌة الجهات مطالبة ذلن من

 من الثانً االسبوع بعد خصوصا للخطر المجتمع ضوتعرٌ للخروج العوز والٌضطرهم

 الماؤونة تنفذ حٌث الحظر

 وتوفٌر العوائل لمساعدة  خٌرٌة فرق المتبرعٌن من والعدٌد المسؤولة الجهات وفرت ولد

 احتٌاجاتهم

 

 :خالل من فائدة الى البٌت فً البماء صعوبة نحول. ٤

 ٌزداد فمد الوزن وزٌادة الخمول لتجنب االلل على لساعة البٌت داخل حتى المشً ترن عدم-

 الشهر خالل كٌلوؼىام ٥ من الكثر الوزن

 فان التواصل ولنوات والنت الهاتؾ استعمال طول من واالخرى الساعة بٌن استراحة اخذ-

  والرلبة العٌون على االجهد تطٌل لد البٌت فً للبماء الطوٌلة الفترة

 .المنزلٌة واالجهزة والكهرباء والماء الصٌؾ متطلبات تحضٌر -

 االبواب ممابض وتعمٌم للٌدٌن المتكرر الؽسل على االسرة افراد وتعلٌم التعمٌم وسائل توفٌر-

 والحنفٌات



 google عبر النت عبر الدروس على للحصول ومساعدتهم ٌومٌا االبناء دروس مراجعة -

meet   

 االنترنت عبر العمل مهام انجاز-

  والهواٌات الرسم ممارسة ٌمكن -

 والعبادات االدعٌة اداء -

 

 وصؾ تم ولد البحث مرحلة فً االن الكورونا لفاٌروسات مضادة عالجات اٌجاد  ان. ٥

 نشجع ونحن الصحة وزارات من الكثٌر لبل من والرٌانوفٌر الكلوروكوٌن مثل بعضها

 عالج او دواء كل عن االمتناع من والبد الصحة وزارة تتبناها التً العالجٌة المحاوالت

 الصحة دوائر نطاق خارج ٌوصؾ

 

 سواء الحظر فترة ضمن عوز فً تدخل والتً المحتاجة العوائل تفمد فً المساهمة من البد. ٦

  الطبٌب الى الحاجة او االستشارة ا التسوق او الطعام او المال الى الحاجة كانت

 فترة خالل والمتبرعٌن االعانات فً بالمتخصصٌن االتصال طرٌك عن تكون المساهمة وهذه

 االطباء رابط اعطاء فٌمكن االختالؾ الى اللجوء دون والنت الهاتؾ عبر والتواصل الحظر

 المحتاجة العوائل ورلم االعانة جهة رلم وكذلن النت عبر االستشارٌٌن

 

 الحظر فترة خالل مزمنة امراض لدٌهم الذٌن بعض عن الحرجة االدوٌة انمطاع من الحذر. ٧

 نتٌجة صحٌة  بازمة ٌصابوا ان ٌمكن حٌث االورام الصرع وادوٌة والملب السكر مرضى مثل

 باالزمة المكلؾ الصحً الكادر تبلٌػ من فالبد توفٌرها على لدرتهم وعدم ادوٌتهم انمطاع

 معرفتنا دائرة تحت ٌمعون الذٌن لهؤالء العالج لتوفٌر

 

 عن  بالكورونا ٌصاب الذي الشخص ضد االجتماعً والنفور الحرج رفع فً المساهمة. ٨

 واننا للشفاء لابلة اصابة وانه احترامه وتحفظ الشخص تطمان التً المنشورات رفع طرٌك

 المؤلتة والولاٌة العزل اجراءات الى نحتاج وانما الصحٌة ازمته تجاوز على لنعٌنه معه

 الجهات تبلػ بان مصاب لدٌها التً العائلة خشٌة هً الكورونا انتشار اسباب من فان

 المهٌنة العزل واجراءات المجتمع وذم االحراج من لخشٌتها وذلن المتخصصة



 

 المرض بهذا ٌتوفون الذٌن االشخاص دفن احترام بحفظ المنشورات خالل من المساهمة. ٩

 الدفن من المهٌنة الطرٌمة لهذه ٌتعرضون ال وان

 

 بالكثٌر ٌاذن ولم به اذن هللا فان مصنعا او طبٌعٌا كورونا وباء كان اذا عما النظر بؽض. ١٠

 كل ومواجهة الناس ٌنفع ما كل على للتعاون الولت فحان المجتمع تهدد التً المخاطر من

 المجتمع تدمٌر ترٌد التً الفساد اعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دروس تجربة الصين )مترجمة(

 

 .والكشف التحديد مفتاحا هما والدقة السرعة. ١

 .العالمٌة الصحة منظمة إلى الجٌنٌة المعلومات وإبالغ تسلسله فً الصٌن نجحت ، المجهول الفٌروس تحدٌد من أسبوع ؼضون فً

 بفٌروس اإلصابة حالة فً سنوات وبضع ، 3002 عام فً أشهر بضعة وتسلسله السارس مرض على التعرؾ استؽرق ، وبالممارنة

 .الثمانٌنٌات فً البشرٌة المناعة نمص

 حول للعلماء COVID-19 لـ السرٌع التحدٌد سمح. عالجٌة وعالجات لماح لتطوٌر األهمٌة بالػ أمًرا للفٌروس الجٌنً التسلسل تحدٌد ٌعد

 .واللماحات العالج وخٌارات االختبار مجموعات تطوٌر فً الفوري بالبدء العالم

 وؼٌر المصابٌن عن للكشؾ وسرٌعة ودلٌمة وموثولة محددة طرق وجود هو كبٌر وباء على السٌطرة فً الحاسمة األدوات من واحدة

 تسلسل تحلٌل على الفحص واعتمد ، متاحة اختبار مجموعات هنان تكن لم ، ووهان فً المرض تفشً من األولى األٌام خالل. المصابٌن

 فورٌة إجراءات الصٌن فً الطبٌة للمنتجات الوطنٌة اإلدارة اتخذت. ومكلفة للعمالة مكثفة طرٌمة وهً ، المختبر فً النووي الحمض

 كافٌة إمدادات توافر مع ، ٌناٌر 32 فً األولى المجموعة تمدٌم تم. الكشؾ مجموعات لتطوٌر الحٌوٌة التكنولوجٌا شركات عمل لتسرٌع

 .أسبوعٌن بعد

 

 

 األوسع الصحٌة الرعاٌة ونظام المستشفٌات على التأثٌر من التاجً بالفٌروس اإلصابة معدل ٌملل أن ٌمكن كٌؾ المسطح المنحنى ٌوضح

 : الصورة

 

 



 

 .المناسبين لألشخاص المناسب والمكان المناسب الوقت في الصحيحة القرارات اتخاذ. 3

 

 .الرد عدم من أفضل فٌه مبالػ فعل رد. الوباء أحداث خالل العامة والصحة العلوم خبراء إلى االستماع أهمٌة الصٌن فً التجربة عززت

 ، الصحة وخبراء الحكومٌٌن المسؤولٌن بٌن التعاون على المائمة ، الصٌن فً المسبولة ؼٌر واالستبالٌة المنهجٌة المخاطر إدارة أثبتت

 مةومنظ للجمهور بالمرض المتعلمة السرٌرٌة البٌانات عن المناسب الولت فً اإلفراج ساعد .COVID-19 فً والتحكم احتواء فً فعالٌتها

 الصٌن فً حالة 00000 من أكثر تحلٌل عند ، المثال سبٌل على. لالنتشار االستعداد على العالم أنحاء جمٌع فً الكثٌرٌن العالمٌة الصحة

 .طبٌة ورعاٌة عالج إلى٪ 30 ٌحتاج بٌنما ، طبً تدخل إلى ٌحتاجوا لن COVID-19 بـ المصابٌن المرضى من٪ 80 أن نعلم ،

 هنان تكن لم عندما ، المرض تفشً من األولى األٌام فً مستوى أعلى إلى المخاطر إدارة استجابة رفع من أول تشجٌانػ مماطعة كانت

 .مؤكدة حاالت

 

 :COVID-19 انتشار على للسٌطرة Hangzhou عمل من دروس ٌلً فٌما

 

 .اإلؼالق عملٌات ونطاق درجة حول واضحة إرشادات لدم

 .المدٌنة وإدارة العامة والمرافك والمنظمات والمجتمعات والمنازل والشمك األفراد حتى التنفٌذ تتبع

 .الحكومة علٌها تسٌطر منظمة ترتٌبات خالل من واإلمدادات الؽذائٌة المواد مثل األساسٌات تدفك على حافظ

 .اإلٌجابٌة الحاالت ومعالجة ورصد لعزل المعدٌة األمراض وإدارة رعاٌة مرافك تعٌٌن

 .30/7 المحددة الحاالت مع للتعامل المحلٌة االستجابة وفرق اإللكترونٌة والتتبع التسجٌل أنظمة إنشاء

 .اطالع على المواطنٌن إلبماء مركزٌة واتصاالت تمارٌر لنوات إنشاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .انتعاش حدوث لتجنب مهمة المعلومات وتكنولوجيا الضخمة البيانات. 2

 

 والتحكم منع فً المعلومات وتكنولوجٌا الضخمة البٌانات تستخدم التً المدن أولى من واحدة ، بابا علً ممر ٌمع حٌث ، هانؽتشو كانت

 ."واحد وفهرس ، واحد QR رمز ، واحدة خرٌطة" اسم المماربة على أطلموا .COVID-19 فً

 :بتنفٌذها لاموا التً السٌاسات ٌلً فٌما. للعمال أبوابها فتح بإعادة المختارة والمؤسسات للشركات السماح منذ أسبوعان مر لمد

 

 الصحٌة بالرعاٌة المتعلمة المرافك ، المثال سبٌل على. األولوٌات أساس على مراحل عدة فً التجارٌة األعمال فتح أعٌد

 .أوال بفتح سمح

 .المسار سجالت أساس على المٌود تخفٌؾ تم

 األصفر الرمز ٌتطلب. بحرٌة بالتحرن األخضر الرمز لن ٌسمح. المدٌنة دخل من وكل المدٌنة فً للجمٌع الصحٌة QR رموز إنشاء تم

 اللون إلى واألحمر األصفر الرمزان ٌتحول أن ٌمكن. ٌوًما 30 لمدة ذاتًٌا عزالً  األحمر الرمز ٌتطلب. أٌام سبعة لمدة الصحً الحجر

 مماطعات فً تنفٌذه وسٌتم ، تشجٌانػ مماطعة فً المدن معظم فً هذا الصحٌة المرالبة نظام تطبٌك تم. الصحً الحجر ولت بعد األخضر

 .أخرى

 .الصحٌة حالته مستوى على للحفاظ ٌومًٌا الشخصً ملفه وتحدٌث وتسجٌلها حرارته درجة مرالبة فرد كل على ٌجب

 .منها والولاٌة األمراض على للسٌطرة هانؽتشو مركز لبل من كثب عن الصحٌة البٌانات لاعدة مرالبة ٌتم

 

 

 مجال في العاملين من يكفي ما لدينا هل المخزون؟ من نحتاج كم لوباء؟ مستعدون نحن هل. االستجابة ونظم الطبية الموارد تقييم. 4

 ؟نحميهم وكيف ، الصحية الرعاية

 

ً  ووهان فً الوفٌات معدل ارتفاع ٌُعزى .COVID-19 مكافحة جهود فً وموحدون شجعان الصٌن فً الناس  الموارد نمص إلى جزئٌا

 األمراض احتواء سوء إلى الكوارث فً التحكم إلدارة االستجابة آلٌات إلى ووهان افتمار أدى. الفورٌة الحاجة ولت المتاحة الطبٌة

 .الفوضى من وأسابٌع المستشفٌات فً الصحٌة الرعاٌة مجال فً والعاملٌن المرضى بٌن العدوى وانتشار

 ورصد وإدارة الموارد وتخصٌص الفور على للتعبئة جٌد استعداد على تشجٌانػ مماطعة فً ونالحكومٌ المسؤولون كان ، حاد تنالض فً

 جهات وتحدٌد الحاالت فً بالتحمٌك العامة الصحة أطباء من 300 ٌموم ، هانؽتشو فً. مذهلة نتائج مع استبالٌة بطرٌمة المتطور الوباء

 لمرٌض العالم فً مزدوجة رئة زرع جراحة أول األطباء أكمل ، هانؽتشو فً أًٌضا. المرالبة تحت بمائهم من والتأكد الوثٌمة االتصال

COVID-19. 

 مجال فً العاملٌن من كبٌر عدد فً تسببت التً الرئٌسٌة العوامل COVID-19 حول المعرفة ونمص الوالٌة الطبٌة اإلمدادات نمص كان

 23 إرسال تم ، الماضٌة 8-6 األسابٌع مدى على. ووهان فً المرض تفشً من األولى األسابٌع فً بالفٌروس لإلصابة الصحٌة الرعاٌة

 فً عامالً  3،989 تشجٌانػ مماطعة أرسلت. )المرض تفشً لمكافحة ووهان إلى وممرض طبٌب 03000 من أكثر من ٌتكون طبًٌا فرٌمًا

 .ووهان فً أٌام 30 من ألل فً سرٌر 3000 من بأكثر جدٌدٌن مستشفٌٌن بناء تم.( أحد ٌصاب لم ، الٌوم وحتى ، الصحٌة الرعاٌة مجال

 السرطان مثل رئٌسٌة معدٌة ؼٌر وبائٌة أمراض من ٌعانون الذٌن المرضى من أخرى أنواع فً النظر إلى أًٌضا نحتاج ، نفسه الولت فً

 .والسكري الدم ضؽط وارتفاع

 



 

 

 .الوباء هذا مسار على والمنازل الحكومية والمكاتب والشركات والمدارس المجتمعات في الوقائية التدابير تنفيذ يؤثر أن يمكن -9

 

 ولادر للؽاٌة معدي COVID-19 إن. المخاطر نفس وٌتماسم المسؤولٌة نفس ٌتحمل شخص كل. متساوون الجمٌع ، COVID-19 لتال فً

 والمكافحة الولاٌة لتدابٌر الناجح التنفٌذ ٌعد. العملٌة فً الجمٌع وإشران المجتمع كل حشد األهم من لذلن ، أعراض بدون االنتشار على

 جعل هو النجاح مفتاح ، أخرى مرة. العالم من أخرى أجزاء فً ٌحتذى مثاالً  ، نسمة مالٌٌن 30 سكانها عدد ٌبلػ التً هانؽتشو مدٌنة فً

 .الجدٌدة للتحدٌات واالستجابة عٌشنا طرٌمة تؽٌٌر إلى أًٌضا نحتاج. المسؤولٌن ومساءلة وحدة كل وإشران ، مسؤول شخص كل

 

 الشركات من العدٌد ٌنفذ. مراحل عدة فً العمل إلى بالعودة للموظفٌن هانؽتشو سمحت. مفٌدان الواضح والتوجٌه الدلٌك التخطٌط

 ٌمكن والتً ، Zoom اجتماعات مثل تمنٌات باستخدام الكمبٌوتر باستخدام اإلنترنت عبر التعلم بنجاح والجامعات والمدارس والمنظمات

 .المستمبلً للتطوٌر نماذج تكون أن

 

 ملٌارات خسرت لد الصٌن تكون لد. وآخر شخص بٌن المتعددة واالتصاالت الكبٌرة التجمعات تجنب المستحسن من ، الوباء أثناء

 .صحًٌحا وعماًل  حكًٌما لراًرا هذا سٌكون ، النهاٌة فً ولكن ، أساسً بشكل األعمال جمٌع ولؾ خالل من الدوالرات

 

 .جيد اطالع على الناس إبقاء. 6

 

 حول ٌومٌة تحدٌثات الرئٌسً األخبار منفذ ٌوفر ، المثال سبٌل على ، هانؽتشو فً. للجمهور وواضحة مستمرة اتصاالت الصٌن لدمت

 .اتباعها الواجب واإلجراءات التوجٌهٌة والمبادئ تنفٌذها سٌتم التً والخطط ، السرٌري العالج ونتائج COVID-19 حاالت عدد

 للطالب الفهم سهلة تعلٌمٌة مواد بتطوٌر لمنا. المرض تفشً بداٌة منذ كامل بشكل تشجٌانػ بجامعة العامة الصحة كلٌة انخرطت

 من نهأ نعتمد. اإلنترنت عبر الصحؾ ونكتب التلفزٌونٌة األخبار فً نتحدث. االنتشار منع وكٌفٌة COVID-19 حول بمعلومات والجمهور

 .المرض مكافحة فً الطرٌك ولٌادة للناس والعلمٌة الوالعٌة المعلومات توفٌر العامة الصحة خبراء جمٌع مسؤولٌة

 

 االمام الى الطرٌك

 

 العالمٌة الصحة منظمة بٌن المشتركة البعثة من تمرٌر خلص كما. طبٌعتها إلى وتعود المدارس فتح وتعٌد ، التصادها الصٌن تستأنؾ

 الفور على االستجابة لضرورة واالستعداد الواضح االعتراؾ مع ، والمراحل المخاطر وإبالغ ، العلم على لائم نهج اتخاذ ٌتم ، والصٌن

 .االحتواء استراتٌجٌة عناصر رفع ٌتم أثناء جدٌدة COVID-19 مجموعات أو حاالت ألي

 ٌعلمنا العالمً الصحً الخطر هذا. والمحلً الوطنً المستوٌٌن على الصٌن من تعلمها العالمً للمجتمع ٌمكن التً الدروس هً هذه

 مكافحة تحدٌث كٌفٌة فً التفكٌر فً أًٌضا ٌساعدنا أن ٌمكن. علٌها والسٌطرة المعدٌة األمراض تفشً من للولاٌة االستعداد أهمٌة

 .العالم وحول الصٌن فً منها والولاٌة األمراض

 .COVID-19 لتفشً الصٌن استجابة من تتعلم أن العالم حول والمحلٌة الوطنٌة للحكومات ٌمكن

 روٌترز: الصورة
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Xifeng Wu 

 فً البٌانات لعلوم الوطنً المعهد مدٌر ، الثانً التابع المستشفى رئٌس نائب ، العامة الصحة كلٌة وأستاذ عمٌد ، دكتوراه ، ماجستٌر

 الصٌن ، هانؽتشو ، تشجٌانػ جامعة ، والطب الصحة

 شو شٌاولٌن

 الصٌن ، هانؽتشو ، تشجٌانػ جامعة ، العامة الصحة كلٌة ، باحث أستاذ ، دكتوراه

Xuchu Wang 

 الصٌن ، هانؽتشو ، منها والولاٌة األمراض لمكافحة هانؽتشو مركز مدٌر ، الطب فً دكتوراه

National and local governments around the world can learn from China's response to the COVID-19 

outbreak 


