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ھو ساللة جدیدة من فیروس كورونا ، وھي عائلة من الفیروسات المعروفة بأنھا تسبب   19 –كوفید 
من المرض بدرجة خفیفة یعانون . معظم األشخاص الذین یصابون بالعدوى  التھابات بالجھاز التنفسي

بالنسبة آلخرین. یمكن أن ینتشر المرض من شخص آلخر عبر ویتعافون ، لكنھ قد یكون أكثر حدة 
  بالسعال أو الزفیر. 19-قطرات رذاذ صغیرة من األنف أو الفم تنتشر إذا قام شخص مصاب بكوفید

 
كوفید       بتقییم ھذا التفشي وأصدرت ھذا األسبوع تصریًحا بأن (WHO) تقوم منظمة الصحة العالمیة

تعمل منظمة الصحة العالمیة مع خبراء عالمیین وحكومات وشركاء لتقدیم  .یمكن وصفھ بأنھ وباء 19 –
تؤكد منظمة الصحة العالمیة  .تفشي ھذا الوباء المشورة للبلدان واألفراد بشأن تدابیر حمایة الصحة ومنع 

 .من أجل حمایة اآلخرین 19 –كوفید  على أنھ یجب على الجمیع حمایة أنفسھم من
 

 علىمزید من المعلومات 
 

أصدر االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر والیونیسف ومنظمة الصحة العالمیة 
 19-إرشادات جدیدة للمساعدة في حمایة األطفال والمدارس من انتقال الفیروس المسبب لداء كوفیدالیوم 

 
a-detail/q-a-room/q-https://www.who.int/news-:  وجواب على اإلنترنت سؤال

coronaviruses  
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موظفیھا ومتطوعیھا وأعضائھا على  تأخذ الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة سالمة ورفاھیة
عن كثب . كمنظمة ، نحن نتبع النصیحة المقدمة من  19 -نراقب وضع تفشي كوفیدنحن محمل الجد، و

قبل منظمة الصحة العالمیة وشركة التأمین الخاصة بنا، وتوجیھات الحكومات المحلیة، ونحن واثقون من 
السفر إلى البر الرئیسي للصین، وبعض  منعھذا حالیًا  أن لدینا التدابیر الصحیحة معموالً بھا. یتضمن

 أجزاء من كوریا الجنوبیة وشمال إیطالیا.
 

بوصفكم المنظمات األعضاء ، فإن كل منظمٍة منكم تعرف بلدھا وأعضائھا بشكل أفضل، وتتخذ 
القانونیة. القرارات الالزمة لضمان سالمة وأمن ورفاھیة المرشدات وفتیات الكشافة في حیز صالحیاتھا 

)، ونصائح تقاریر الحالةنحن نشجعكم على مراقبة آخر المستجدات من منظمة الصحة العالمیة (و
التي تتعاملن معھا، عند تنظیم وإرشادات السفر التي تقدمھا حكوماتكم المحلیة، و شركات التأمین 

 المناسبات التي تتطلب السفر دولیًا أو السفر واسع النطاق داخل الدولة.
 

 المؤتمر العالمي
 

عن تقیید مؤقت للمؤتمرات الدولیة، وعن  الحكومة األوغندیة، أعلنت  2020مارس  7وفي یوم السبت 
 دخال الزوار من دول معینة الحجر الصحي اإللزامي. إ
 

لذلك أفاد فریق تخطیط المؤتمر بأن تأجیل المؤتمر العالمي ھو احتمال قوي ، في حین نواصل مراقبة ھذا 
 الوضع عن كثب مع جمعیة مرشدات أوغندا.

https://www.unicef.org/media/65716/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID-19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/wp-content/uploads/2020/03/Press-Statement-Update-on-Ugandas-enhanced-measures-to-prevent-importation-of-Novel-Coronavirus-Disease-COVID-19.pdf
https://www.ugandaeuropebusinessforum.com/wp-content/uploads/2020/03/Press-Statement-Update-on-Ugandas-enhanced-measures-to-prevent-importation-of-Novel-Coronavirus-Disease-COVID-19.pdf


 19 -بیان الجمعیة العالمیة بشأن كوفید 
 
 

12 March 2020 

 
فیما یتعلق بالمؤتمر العالمي السابع والثالثین ، یراقب فریق التخطیط الموقف عن كثب فیما یتعلق بالتجمع 
العالمي القادم في أوغندا. وبناًءا على تقییٍم شامٍل للمخاطر ، سیتخذ المجلس العالمي قراًرا في عطلة نھایة 

قدماً كما ھو مخطط لھ، أم سیحدث  األسبوع األولى من شھر أبریل حول ما إذا كان الحدث سیمضي
، سیتم نشر رسالة لإلعالن عن ھذا القرار ،  2020أبریل  6طارئ. وخالل األسبوع الذي یبدأ في 

حجز  بعدمأشھر من بدء المؤتمر. في غضون ذلك ، ینصح فریق التخطیط المشاركین  3كإشعار قبل 
 السفر أو اإلقامة مع استمرارنا في مراقبة التطورات.

 
ظًرا ألن ھذا الموقف في تطور مستمر ، فإننا نواصل مراقبة الموقف بشكل نشط یومیًا ، وسنتواصل ن

 معكم كلما استدعى األمر ذلك.
  

لین توماس، ا، فیرجى االتصال بـماجد19-إذا كانت لدیكم أي دواعي قلق أو أسئلة عامة تتعلق بـكوفید
ھاتفیًا  أو  Magdalene.Thomas@wagggs.orgرئیسة العملیات الدولیة بالجمعیة العالمیة على 

 488 336 2074 44+ على
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