
 2022 جوان 27دقیقة حج 
: 2022 جوان 28 و فجر یوم 27سجلنا یوم 

وصول الفوج الرابع للبعثة الصحیة، قادما إلى 
مكة المكرمة من مطار تونس قرطاج. وكذلك 

وصول فریق من الفوج الخامس قادما إلى 
   المدینة المنورة من مطار طبرقة الدولي. 

و یھدف ھذا التداول لألفواج و الفرق إلى مسایرة نسق تدفق الحجیج من تونس في اتجاه 
 البقاع المقدسة و من المدینة في اتجاه مكة المكرمة، وبذلك تكون التغطیة الصحیة شاملة. 

 

 ،البعثة الصحیة منذ بدایة الموسم و قامت
 منتصف حدود إلى صحي كشف 295ـ ب

 . 28-27 لیلة
وبینت لوحة القیادة، تزاید حاالت أمراض 

الحلق واألنف و الحنجرة. مما استوجب 
التقصي بالكشفات السریعة. وسجلنا 

 في مكة المكرمة، كلھا 19حالة كوفید12
قادمة من المدینة. وأغلبھا من النساء. 

وتركزت شبھة الحالة األولى لدى مریضة 
أدت صالتھا في الحرم إلى جانب حاجة 
آسیویة مصابة بكحة متكررة. وحدد عدد 

 و كانت 7الحاالت الحاملة لألعراض بــ
كلھا خفیفة. وتم تقدیم العالج المناسب. وتم 

 حاالت دون أعراض في إطار 5تشخیص 
التقصي للمخالطین. وقدرت نسبة الحاالت 

 .%50اإلیجابیة بــ
 

 

 

 م العزل عند التأكد، ثم التقصي لدى المخالطینتلكسر حلقة العدوى و
 ، ثم اإلبالغ على األقل من المشتركین في الغرفة و من األزواج)أفراد7(

ثم التوعیة لدى  ،لدى وحدة متابعة المكاتب الطبیة للحجیج بمكة المكرمة
الحجیج بأھمیة لبس الكمامة و غسل األیدي و التباعد الجسدي و تھویة 

 .الفضاء للوقایة
و في سیاق آخر، نشیر إلى وصول الحاجتین المریضتین سالمتین إلى مكة 

المكرمة قادمتین من المدینة المنورة في سیارة إسعاف وصحبة إطار 
 تمریض.



 

تسلمت البعثة التونسیة بالمدینة المنورة 
سیارة إسعاف من صنف اإلنعاش المتنقل، 
وذلك في إطار تنفیذ بنود العقد المبرم مع 
المزود و تناغما مع برنامج العمل المتفق 
علیھ مسبقا. و مّكن ذلك من تلبیة حاجیات 
العیادة المركزیة بالمدینة المنورة، خاصة 
بعد تكلیف الوحدة المتنقلة السابقة بتأمین 

 نقل مریضتین إلى مكة المكرمة. 
و في إطار استكمال تراخیص العمل بالبقاع 

لشؤون تابع ل المقدسة، أدى فریق خبراء،
 واعتماد  زیارة تقییم،الصحیة بمكة المكرمة

وتم  للمستشفى المیداني التونسي بمنطقة غزة.
التثبت خالل ھذه الزیارة من مدى اعتماد 

البعثة الصحیة لمتطلبات دلیل جودة الخدمات 
وتحصلت العالجیة خاج إطار المستشفى. 

  .   %100  نسبة مطابقة بــالبعثة التونسیة على
 

 

 

 
 


