
 اعالنات وزار الصحة االرترية

 بخصوص فيروس كورونا

 

 

1رقم  إعالن: الصحة وزارة  

كورونا فيروس تفشي منذ بالفعل أشهر ثالثة انقضت لقد   (COVID-19) خالل. الصين في 

 من أكثر أصيب حيث. بالخطر ينذر بمعدل القارات جميع في المرض انتشر الفترة هذه

اآلن حتى مريض 4000  من أكثر مات بينما العالم أنحاء جميع في شخص 100000  

 والجو البر طريق عن إرتريا ترتبط ، ذلك ومع. اآلن حتى إرتريا في شخص أي يصب لم

 إلرتريا والالزم الملح من يجعل وهذا. المرض من المتضررة البلدان من العديد مع والبحر

 السيناريوهات لجميع االستعداد وكذلك المرض وانتشار تفشي لمنع وقائية تدابير اتخاذ

 .المحتملة

:التالية اإلرشادية الخطوط الصحة وزارة تصدر الحقائق هذه ضوء في  

 أجل من المحلية اإلعالم وسائل مختلف خالل من مستمرة توعية حمالت نشر سيتمـ  1

 مع اإلعالنات هذه تتبع أن يجب. الناس لعامة المناسب الوقت وفي كاملة معلومات توفير

.الواجبة العناية  

 تحث ، اإلرتري الشعب وسالمة سالمتهم أجل ومن المحتمل الوضع خطورة إلى بالنظرـ  2

 ، إرتريا وإلى من للسفر خطط لديهم يكون قد الذين واألجانب المواطنين جميع الصحة وزارة

.إرادتهم بمحض خططهم لتأجيل  



 ومداها ومعدلها العدوى حدوث لتقييم بجدية التطورات رصد الصحة وزارة ستواصلـ  3

 والمبادئ اإلعالنات ستصدر ، عليه وبناء  . للوباء الحيوية واألعراض العوامل من ذلك وغير

المناسبة التوجيهية . 

 مروا الذين أو ، مباشرة وإيران الجنوبية وكوريا وإيطاليا الصين من يأتون الذين الزوارـ  4

.عزلهم سيتم ، عبرها  

 

الصحة وزارة  

 أسمرا 

 2020 مارس 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2توضيح من وزارة الصحة حول فيروس كورونا رقم   

 االجانب وكذا الداخل في للمواطنين كورونا فيروس يسببها التي الصحية للمخاطر ادراكا 

 طياته في يحمل بيانا الصحة وزارة اصدرت العامة السالمة على وحفاظا   البالد، في المقيمين

 المعلومات تقديم في الوزارة شرعت كما البالد، والى من السفر بخصوص نقاط، اربع

للتطورات اللصيقة المتابعة طريق عن والتوجيهات . 

 انه اال بالدنا في اآلن حتى كورونا فيروس ظهور عدم ورغم انه نجد المنطلق، هذا ومن

 اإلرتري للشعب الصحة وزارة تقدم لذلك ، والعالم منطقتنا في واسعة بصورة ينتشر أصبح

اآلتية والتوجيهات المعلومات إرتريا في المقيمين واالجانب :-  

 عند إال البالد داخل السفر عن فضالا  والمدن، القرى وإلى من المواطنين حركة تقليلـ  1

.الطوارئ وحاالت الضرورة  

.التجمعات أماكن عن اإلمكان بقدر االبتعاد المواطنين كافة لىـ ع 2  

 ، الخارج وإلى من السفر معدالت انخفضت مسبقا المقدمة واللوائح المعلومات بموجبـ  3

.الطارئة والحاالت للضرورة السفر ينحصر وسوف   

 اآلنية المعلومات وستقدم كورونا لفيروس الجادة بالمتابعة ايضا اآلن الصحة وزارة تقومـ  4

.الفايروس تطورات بخصوص   

.شيء كل فوق والسالمة الصحة  

للجماهير النصر  

م2020 مارس 16 الصحة وزارة   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 رقم عامة إرشادات: الصحة وزارة  

 مواطن وجود من التأكد تم ، المحلية اإلعالم وسائل إرشادات خالل من عنه اإلعالن تم كما

 نتيجة جاءت ، مارس 21 ، الماضي السبت يوم أسمرا إلى وسافر النرويج في مقيم إرتري

لـ فحصه  COVID-19 ،الصحي الحجر تم بينما الالزم العالج كل المريض ويتلقى إيجابية 

.الطيران رحلة نفس على سافروا الذين الركاب على  

 اتخاذ على البالد في المقيمين واألجانب المواطنين جميع ، أخرى مرة ، الصحة وزارة تحث

 الحكومية التوجيهية للمبادئ الصارم والتنفيذ الوباء انتشار لمنع ازيةاالحتر التدابير أقصى

وبلدهم حياتهم لسالمة . 

:التالية اإلضافية اإلرشادات الصحة وزارة تصدر ، الروح وبهذه  

 اإلقامة قرية أو المدينة داخل الضرورية غير الحركة تجنب شخص كل على يجبـ  1

 السفر تجنب بالمثل شخص كل على يجب. البلد داخل أخرى أماكن إلى السفر وكذلك

الطوارئ حاالت في إال األجرة وسيارات الصغيرة والحافالت بالحافالت . 

ا تجمع التي والثقافية الرياضية والفعاليات العامة التجمعات جميع تحظرـ  2  أكثر من حشد 

 مراعاة يجب. آخر إشعار حتى مغلقة الليلية والنوادي السينما دور ستبقى. أشخاص 10 من

األخرى التجارية والمراكز الوحدات في االجتماعي التباعد . 

 الزفاف وحفالت الجنازات) االجتماعية المناسبات في أشخاص 10 من أكثر تجمع يُحظرـ  3

[األخرى والتجمعات والتعميد والحداد  

 القادة قبل من التعليمات نفس إعطاء ويتم ، ويتابع يؤدي أن مواطن كل على يجبـ  4

.منازلهم في بها المرتبطة الدينية والخطب الصالة للمؤمنين، الدينيين  

 من الالزمة الوقائية التدابير جميع اتخاذ على الخارج في المقيمين اإلريتريين جميع يُحثـ  5

 عن االمتناع عليهم يجب كما. اإلرترية المجتمعات وكذلك أسرهم وسالمة سالمتهم أجل

إرتريا إلى السفر  

 في تشارك التي التجارية والمؤسسات األفراد جميع على صارمة قانونية تدابير ستُتخذـ  6

 لحماية تتخذ التي الوقائية التدابير فهم إساءة خالل من المضاربة وزيادة األسعار ارتفاع

والبلد اإلرتري الشعب سالمة . 

بـ المتعلقة التطورات رصد الصحة وزارة ستواصل  COVID-19 7  معلومات وإصدارـ 

الضرورة حسب توجيهية ومبادئ إضافية . 

الصحة وزارة  

 أسمرة 



2020 ارسم 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 رقم إعالن: الصحة وزارة  

 رحلة متن على دبي من قادمات أسمرا إلى وصلن راكبات ثالث إصابة تشخيص تمـ  1  

ا الخامسة الساعة تمام في مارس 23 االثنين يوم العربية طيران  ، المحلي بالتوقيت صباح 

 في مقيمات إريتريات مواطنات هن الثالث الركاب جميع. اليوم COVID-19 بمرض

 فرض تم وقد. أربعة إلى اآلن حتى المصابين لألفراد اإلجمالي العدد يصل وبهذا. البالد

 اتصلوا الذين وجميع المرضى مع الرحلة نفس على كانوا الذين الركاب على الصحي الحجر

 في ويوجدون( أسمرا) فيالجيو مستشفى في الالزم العالج المرضى جميع يتلقى. جسديا بهم

.يةمرض حالة  

 من اعتبارا   إرتريا وإلى من التجارية الركاب برحالت يُسمح لن ، الصدد هذا وفيـ  2

 لمدة المفعول ساري الحظر وسيبقى(. 2020 مارس/  آذار 25) اليوم الليل منتصف

.المراجعة من مزيد حتى أسبوعين . 

بـ المتعلقة واالتجاهات التطورات رصد الصحة وزارة ستواصل  COVID-19 3  ـ

الضرورة حسب ، التوجيهية والمبادئ المعلومات من مزيد وإصدار . 

 

الصحة وزارة  

 أسمرة 

 م2020 مارس 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 رقم اعالن: الصحة وزارة  

 رحلة متن على دبي من قادمين أسمرا إلى اوصلو الذين الركاب من اثنين إصابة تشخيص تم

 المصابين لألفراد اإلجمالي العدد يصل وبهذا ، مارس 23 الـ االثنين يوم العربية طيران

جيدة صحية حالة في ويظلون الالزم العالج المرضى جميع يتلقى و ستة، إلى اآلن حتى . 

 وباء على الكاملة للسيطرة تُتخذ الزالت التي المهمة للخطوات ومواصلة ذلك غضون في

يلي ما تقرر كورونا فيروس :-  

 السابع الجمعة يوم من إبتداء   الكليات وحتى االطفال رياض من التعليمية المؤسسات تُغلقـ 1

.م2020 مارس من والعشرين  

 من ابتداء  ( االجرة وسيارات والمواصالت الباصات) العامة المواصالت خدمات إيقافـ  2

 قبل من مخالفة وأي صباحا، السادسة الساعة مارس من والعشرين السابع الجمعة يوم

.القانونية للمساءلة سيعرضهم االشخاص بنقل الشاحنات أصحاب  

 القرى الى المدن ومن ، اقليم الى اقليم من بالباصات المواصالت خدمات تتوقف كماـ  3

 عدا صباحا، السادسة الساعة منذ مارس من والعشرين السابع الجمعة يوم من ابتداء  

استثنائية ألسباب لها المسموح  

  .المراجعة من مزيد حتى المفعول ساري الحظر يبقىـ س 4 

 من وغيرها التوجيهات هذه تنفيذ في بفعالية تسهم الحكومية المؤسسات ان رغمـ  5 .

 لضمان المسؤولية تحمل المواطنين كافة على يجب انه اال مسبقا، الصادرة التوجيهات

.أسرهم وسالمة صحة وكذلك وسالمتهم صحتهم   

 ، كورونا بـفيروس المتعلقة واالتجاهات التطورات رصد الصحة وزارة ستواصلـ  6

.والتوجيهات المعلومات من مزيد وإصدار . 

 

.شيء كل فوق والسالمة الصحة  

 

الصحة وزارة  

 أسمرة 

 م2020 مارس 26


