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قسم الحجر الصحي بالمطار

01-629352

منظمة الصحة العالمية

01-612970 | 01-612971

01-612972

(لالستفسار عن كوفيد ـ١٩ وأعراضه 

 ومرافق االختبار)

وزارة الصحة العامة

(MOPH)

الخط الساخن 1214

مركز االتصاالت 01594459

تعرض نشرة الشائعات هذه أربع شائعات رئيسية تم تداولها

داخل المجتمع حول كوفيد -19 (COVID-19) خالل
األسبوعين الماضيين.

من الطبيعي أن تنتشر المعلومات المتضاربة خالل جائحة
جديدة. 

يعد توفير معلومات دقيقة للمجتمع أمرًا حيويًا لمكافحة
المعلومات المضللة حتى يتمكن األشخاص من حماية أنفسهم

ومجتمعهم بشكل أفضل.

Rooted in Trust هي استجابة إنسانية عالمية
ومحلية من إنترنيوز Internews تهدف إىل

مكافحة انتشار الشائعات والمعلومات المضللة
حول كوفيد -19 في لبنان.

تقوم إنترنيوز وشريكتها منظمة مهارات بجمع
الشائعات عبر وسائل التواصل االجتماعي

اللبنانية في محاولة لمكافحة المعلومات الخاطئة
وتزويد المجتمعات المهمشة بمعلومات دقيقة.

الشائعات هي معلومات لم يتم التحقق منها تأتي من مصدر مباشر 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 وتويتر وواتس آب من إنترنيوز
ومهارات من 30 سبتمبر إىل 14 أكتوبر.

في 21 فبراير 2020 ، أكد لبنان أول حالة إصابة
بـكوفيد -19. اعتباًرا من 28 أكتوبر 2020 ، ُسجلت

75845 حالة في المجموع و 602 حالة وفاة.

تتأثر استجابة القطاع الصحي اللبناني لتفشي المرض
بشكل متزايد بسبب األزمة المالية المستمرة في
البالد، في حين أن الثقة في المؤسسات الدولية

والحكومية في أدنى مستوياتها حالياً.

تشكل مثل هذه البيئة خطرًا متزايًدا عىل انتشار
المعلومات الخاطئة والشائعات حول كوفيد -19.
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ما هي الشائعة؟

للمزيد من المعلومات عن مراكز الرعاية الصحية  والتشاور بشأن أي مخاوف تتعلق بـ COVID-19 ، اتصل باألرقام أعاله.
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وضع COVID-19 في لبنان

المصدر: سارة تشانغ ،باحثة في الصحة العامة في لبنان وباحثة كوفيد -19

معدالت حاالت اإلصابة بكوفيد -19 بين الالجئين السوريين مقارنة بالمعدالت

اإلجمالية لكل منطقة وفًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
في 20 أكتوبر 2020

منطقة معدالت الحالة النسبة المئوية

البقاع

شمال

بيروت

جنوب

221

190

733

103

18%

15%

59%

8%
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نشرة المجتمع # نشرة المجتمع # نشرة المجتمع # 111

نرحب بتعليقاتك وأسئلتك واقتراحاتك لمساعدتنا وشركائنا في إنتاج تقارير

.COVID-19 موثوقة ودقيقة عن
(srida@internews.org ) يرجى االتصال: سارة رضا ، محلل بيانات

ر 20202020 وب ت ك أ ر   وب ت ك أ  2929
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اإلشاعة 2#

متطلبات الدخول إىل لبنان من سوريا عبر الحدود البرّية

بحسب المديرية العامة لألمن العام اللبناني:

عدم الثقة في اختبار PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل:
يتردد الناس في إجراء اختبار الPCR و يؤمنون أن العديد من

Internews الحاالت المؤكدة هي خاطئة. أبلغ أحد األشخاص

أن الناس في منطقته يعتقدون أن اختبار PCR يسبب كوفيد
.19-

اإلشاعة 3#

اإلشاعة 4#

تّمت مناقشة العالجات المنزلية واألدوية المختلفة

لفيروس كوفيد-19 بين المجموعات عىل وسائل

التواصل االجتماعي.

ال تحارب المضادات الحيوية الفيروسات، بل هي تقضي عىل
العدوى البكتيرية. وتجدر اإلشارة إىل أّن كوفيد- 19 هو فيروس،
لذلك لن تقضي عليه المضادات الحيوية. بل عىل العكس، فإن

تناول المضادات الحيوية في حال عدم وجود عدوى بكتيريّة
يمكن إضعاف جهاز المناعة أو التفاعل مع األدوية األخرى.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ليس هناك أطعمة أو مشروبات
معروفة بفعالّيتها في معالجة فيروس كوفيد- 19 . وفي حال تّم

العثور عىل أدوية آمنة وفّعالة ومضمونة الجودة، ستوصي
منظمة الصحة العالمية بتصنيعها بشكل سريع وعىل نطاق

واسع.

متطلبات الحدود: تسبب التضارب وصعوبة العثور عىل

معلومات حول متطلبات الدخول بين لبنان وسوريا في

إرباك السوريين واللبنانيين الذين يتطلعون للسفر بين
البلدين.
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معبرا العبودية والمصنع مفتوحان لعودة اللبنانيين والسوريين 
المقيمين في لبنان أيام االثنين واألربعاء والجمعة. يمكن
للمواطنين اللبنانيين والالجئين الفلسطينيين العبور يومي
االثنين والجمعة ، ويمكن للسوريين الحاصلين عىل إقامة

لبنانية سارية المفعول أو الطالب السوريين في لبنان العبور
يوم األربعاء. جميع مراكز مراقبة الحدود األخرى مفتوحة خالل
األسبوع لألشخاص الذين يصلون لفترات قصيرة من الزمن
(PCR) والذين لديهم فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل

سلبي خالل الـ 96 ساعة الماضية.

سيتم إجراء االختبار فقط للعائدين إىل لبنان في منطقتي
العبودية والمصنع. ولكن ، فإن أي شخص قادم لمدة 48 ساعة

.PCR كحد أقصى ال يحتاج إىل اختبار

PCR يمكن لألشخاص الذين غادروا لبنان إىل سوريا بنتيجة
سلبية  العودة إىل لبنان باستخدام نتيجة االختبار ذاتها إذا لم

يتجاوز السفر 72 ساعة من تاريخ إصدار االختبار السلبي.
سيخضعون الختبار PCR آخر عىل الحدود اللبنانية من قبل

وزارة الصحة العامة. يجب عىل األشخاص الذين ثبتت إصابتهم
بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام ، ثم إعادة االختبار.

يمكن للسوريين الذين يغادرون لبنان إىل سوريا - كالجئين
مسجلين وغير مسجلين - العبور طالما يحملون بطاقات هوية

شخصية واختبار PCR سلبي يتم إجراؤه قبل 24 ساعة من قبل

مختبر معتمد من قبل الحكومة السورية.

المختبرات الُمعتمدة واإلجراءات الالزمة للسفر من

http://www.mofaex.gov.sy/moh/pcr:سوريا
المختبرات الُمعتمدة إلجراء الفحص في لبنان:

https://www.facebook.com/syrianembassyLB/photos/a.1
:08223377395529/193018028916063/?type=1&theater
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قد تحدث نتيجة اختبار سلبية أو إيجابية كاذبة بسبب التلوث
المتبادل أو التفاعالت غير المحددة مع مسحة االختبار.

وبالمثل ، قد تحدث نتائج سلبية خاطئة إذا تم إجراء االختبار في
المراحل المبكرة من العدوى عندما يكون لدى الشخص حمولة

فيروسية منخفضة.

لم يتم اختراع أي اختبارات حتى اآلن تثبت اإلصابة بنسبة ٪100
بـ COVID-19 ، مما يشير إىل أهمية الوقاية ، حيث يتغير

الفحص والعالج كل يوم بسبب تطور الفيروس.

ال يزال تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) هو االختبار األكثر
كفاءة للكشف عن كوفيد -19

ومن جهتها، تغّطي المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين رسوم الفحص والعالج بشكل كامل لالجئين
السوريين المسجّلين الذين يستوفون المعايير التي تقّدمها

وزارة الصحة العامة (الذين تظهر عليهم بوضوح أعراض فيروس
كوفيد- 19 ) في ستة مستشفيات حكومية في لبنان: مستشفى

رفيق الحريري، ومستشفى بعبدا الحكومي، ومستشفى حلبا
الحكومي، ومستشفى بعلبك الحكومي، ومستشفى زحلة

الحكومي ومستشفى صيدا الحكومي.

منذ تأكيد انتشار فيروس كوفيد- 19 في لبنان، نشرت صفحات
ومجموعات مختلفة عىل وسائل التواصل االجتماعي اّدعاءات

أّن فيروس كوفيد- 19 هو خدعة ولعبة سياسية.

في بعض األحيان ، ال تنجح الحقائق واألرقام حول معدالت
الوفيات والحاالت في إقناع الناس بخطورة المرض الذي لم

يشهده الكثيرون بأنفسهم بعد. تعطي الشهادات الشخصية
والتجارب المباشرة أحيانًا وجهاً إنسانًيا ألزمة ال وجه لها في كثير

من األحيان.

في أكتوبر / تشرين األول ، نشرت كامبجي ، وهي مبادرة
إعالمية شعبية نفذت من المخيمات السورية في لبنان ،
سلسلة من الشهادات من سوريين تأثروا بشكل مباشر

/https://fb.watch/1ocF-dEnOf :بفيروس كورونا
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