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لحاالت الطوارئ الطبية عند الالجئين ، يرجى اإلتصال 

NEXTCARE 01 50 40 20 بالخط الساخن
يمكنك أيًضا الذهاب مباشرًة إىل أي من المستشفيات المتعاقدة

مع مفوضية شؤون الالجئين/األمم المتحدة ، وستتصل
المستشفى بـ NEXTCARE (خالل ساعات العمل) إلحالتك.

المستشفيات:

• مستشفى حلبا الحكومي
• مستشفى طرابلس الحكومي

• مستشفى زحلة الحكومي
• مستشفى بعلبك الحكومي

• مستشفى رفيق الحريري الجامعي
• مستشفى بعبدا الحكومي
• مستشفى صيدا الحكومي

اإلقفال العام لمدة أسبوعين اعتباًرا من نوفمبر14;
; PCR عدم الثقة في اختبارات

شائعات حول COVID-19 في المدارس;

إستخدام األسبرين كعالج;
حصانة اللبنانيين من مرض كوفيد -19.

جمعت انترنيوز ومهارات 335 شائعة  حول COVID-19 عىل

وسائل التواصل االجتماعي بين 9 و 22 نوفمبر 2020. هذه
النشرة تسلط الضوء ليس فقط عىل الشائعات بل عىل

تصورات المجتمع وانتقادات حول المواضيع التالية:

لبنان يكمل حاليا اإلسبوع الثاني من اإلقفال العام عىل
مستوى البلد و تم تأكيد 1188 حالة يوم األربعاء، 25

نوفمبر بإجمالي 118664 حاالت تراكمية حتى اآلن *.
عىل الرغم من استمرار زيادة الحاالت أكد فراس أبيض

مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي زيادة سعة
أسرة المستشفيات بمقدار 55 سرير منذ بدء اإلغالق
وذاك تجنب لبنان االرتفاع الكارثي في الحاالت في
األسابيع األخيرة التي كان من الممكن أن تؤثر عىل

نظام الرعاية الصحية [1].
استمرار االمتثال لتدابير اإلغالق سيساعد عىل تجنب
غمر المستشفيات في األسابيع المقبلة مع استمرار

معدالت الحاالت في االرتفاع.
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Rooted in Trust هي استجابة إنسانية عالمية
ومحلية من Internews تهدف إىل مكافحة انتشار
الشائعات والمعلومات الخاطئة حول الكوفيد-١٩ في

لبنان.
تقوم إنترنيوز وشريكتها مؤسسة مهارات بجمع
الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي اللبنانية 

 لمكافحة المعلومات الخاطئة وتزويد المجتمعات
المهمشة بمعلومات دقيقة.
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وضع الكوفيد-١٩ في لبنان

ما هي الشائعة؟

الشائعات هي معلومات لم يتم التحقق منها من مصدر مباشر في داخل المجتمع ويمكن أن تأخذ شكل سؤال أو نقد

أو تعليق عام حول موقف أو موضوع.

في هذه النشرة، تم جمع الشائعات كنقاط بيانات من منصات مختلفة مثل فيسبوك, تويتر, وواتساب بواسطة
إنترنيوز و مهارات من 9 حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر.



توصف طرق االختبار في المنزل بأنها بسيطة مثل إختبار حاسة

التذوق والشم . في حين أن فقدان هذه الحواس يمكن أن يكون
عالمة عىل اإلصابة بـ COVID-19 ، هي أيًضا أعراض نزالت

البرد واالنفلونزا الموسمية.
وبالمثل ، ال يظهر كل المرضى المصابين بفيروس كورونا هذه
األعراض حسب الدراسات الحديثة. يوفر اختبار PCR نتيجة

قاطعة أكثر من االختبارات في المنزل [3].
اختبار antigen السريع لـ COVID-19 هو اآلن متوفر في لبنان
وعادة ما يكون أكثر بأسعار معقولة. من المهم مالحظة أن هذا

االختبار أقل دقة من ال-PCR في وقت مبكر من اإلصابة.
تقدم بعض المنظمات اختبارات PCR مجانية ، مثل مستشفى

رفيق الحريري الحكومي. المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين تغطي اختبارات PCR من خالل شركاء الخدمة

NEXtCARE بعد استالم إيصال وصفة طبية من طبيب.
يمكن لالجئين أيضا االتصال بالخط الساخن لدى وزارة الشؤون
العامة (01594459) أو الصليب األحمر اللبناني (140) لتلقي

االستشارة من الممرضات .

www.internews.org covid-19@internews.org facebook.com/Internews.HJN

عىل مدار األسبوعين الماضيين، ناقشت

منشورات عىل وسائل التواصل االجتماعي

اإلقفال العام الذي كان مليًئا بالنقد واالرتباك.
شكك الناس في قدرة قوات األمن لفرض هذا

اإلغالق وصالحيته.  كما اتهمت بعض
المشاركات قوات األمن من استخدام اإلغالق

كفرصة لكسب المال من الغرامات.

 عمليات اإلغالق شائعة في جميع أنحاء العالم كطريقة إلبقاء
معدالت الحاالت منخفضة ومواجهة انتشار كوفيد -19. عمليات

اإلغالق تستخدم في البلدان ذات القدرات الطبية الضعيفة
لتجنب إنغمار  القطاع الطبي. اإلغالق هو خطوة مهمة في

مساعدة القطاع الطبي عىل التوسع والحفاظ عىل قدرتها أثناء
تفشي المرض [1 ، 2].

قامت قوات األمن بإصدار غرامات عىل األشخاص الذين ال

يلتزمون باالغالق بقيمة 50،000 ليرة لبنانية للتذكرة. اعتباًرا من
24 نوفمبر ، تم إصدار 27653 تذكرة.  [2]

PCR اإلشاعة #2:اختبار

اإلشاعة #1: اإلقفال العام
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 الشائعات حول اختبار PCR تنتشر عىل مواقع
التواصل االجتماعي منذ  أكتوبر 2020.

الشائعات األخيرة تتضمن الطرق الموصى بها
في المنزل الختبار COVID-19 وأخرى بأن اختبار

PCR يعكس إيجابية عندما يكون الشخص
مصابًا باألنفلونزا الشائعة.

We welcome your feedback, questions, and suggestions to help local
media produce reliable and accurate reporting on COVID-19.
Please contact: Haley McCoin, Project Coordinator
(hmccoin@internews.org)
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"اإلغالق لن يلبي التوقعات، هناك العديد من

المعارضين الذين  ال محالة سوف ينتهكونها.

لقد سئمنا جميًعا من هذا الوباء و قرارات الحكومة  و

الضرر الذي يفرضونه عىل المواطنين."

طبيب لبناني عىل حسابه عىل الفيسبوك.

"اختبار PCR هو لعبة حظ. قد تختلف النتائج من

نفس المختبر في 24 ساعة!'

نشر عىل صفحة بنت جبيل عىل الفيسبوك والتي

تستضيف أكثر من 5 ماليين متابع
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We welcome your feedback, questions, and suggestions to help local
media produce reliable and accurate reporting on COVID-19.
Please contact: Haley McCoin, Project Coordinator
(hmccoin@internews.org)

 اإلشاعة #3: المدارس

شائعات بأن وزير التربية يخفي حاالت اإلصابة

بفيروس كورونا في المدارس.

صحيح أن وزارة التربية والتعليم لم تعلن بعد عن معدالت الحاالت
في المدارس. أكدت الوزارة في 9 أكتوبر 2020 أن بعض المدارس

أغلقت بسبب زيادة الحاالت.

أنشأت الوزارة غرفة عمليات لتتبع العدوى في المدارس باإلضافة

إىل  خط ساخن حيث يمكن ألولياء األمور والطالب االتصال

لالستفسار عن القضايا ذات الصلة: 01772186.

مؤسسة مهارات اتصلت بالخط الساخن واستفسرت حول
معدالت الحاالت ولكن مركز االتصال لم يكن مخوالً بالتعليق [4].

تم التأكد من أن األسبرين يقلل من أعراض مرض كوفيد -19 
لكن لم يتم إثباته كعالج حتى األن.

يوصى باستخدام األسبرين لحاالت COVID-19 الشديدة
لما له من فوائد في زيادة تدفق الدم التي يمكن أن تساعد في
تقليل األعراض الشديدة للفيروس. ومع ذلك ، فإنه لم يثبت

حتى اآلن أن األسبرين يشفي الناس[5 ، 6].

اإلشاعة #4: عالجات خاطئة

COVID-19 استخدام األسبرين لعالج 
توصية مشتركة بين اللبنانيين عبر وسائل

التواصل االجتماعي منذ أكتوبر 2020.  تم تعميم
رسائل من أطباء يقولون أن األسبرين يقلل من

.COVID-19 معدل الوفاة في مرضى
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 رسالة خاصة إىل

الطالب اللبنانيين: 'وزير التربية والتعليم

طارق المجدوب يخفي حاالت الكورونا

 في المدارس'. منشورة عىل طالب

لبنان، صفحة فيسبوك 

للطالب اللبنانيين 

 اإلشاعة #5: مناعة اللبنانيين 

تم تداول فيديو لطبيب من مستشفى رفيق
الحريري عىل WhatsApp يتحدث فيه عن
مناعة اللبنانيين قائًال  أن البالد لم تشهد

معدالت وفيات كما  بالدول األوروبية األخرى

بسبب التركيب الجيني للبنانيين.

دراسات حول كيفية تأثير الجينات عىل شدة COVID-19 والعدوى

مستمرة، لكن حتى اآلن ال يوجد دليل لدعم هذه االشاعة. هناك
بعض األدلة التي تشير إىل وجود لخاليا تجعل الشخص أكثر

مقاومة للمرض [7]. ومع ذلك حتى اآلن ال يوجد دليل من وزارة
الصحة اللبنانية أو غيرها عن إكتساب اللبنانيين لهذه الخاليا.

'نحن نسجل أكثر من اثنين ألف إصابة في اليوم 

 ولكن مناعة اللبنانيين قوية. كورونا لم يقتلنا كما

فعل في الدول األوروبية بسبب  جيناتنا.'

نقال عن طبيب لبناني. تم تداولها عىل مجموعة

WhatsApp اخبار لبنان.

ني 20202020 ا ث ل ا تشرين  ني   ا ث ل ا تشرين   2828

'عالج كورونا دواء متوفر في كل منزل.

 

األسبرين هو أحدث دواء

يتم دراسته عل نطاق واسع.'

WhatsApp تم تداولها عىل مجموعة
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