بيان رقم ( )1حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (  (2019- nCOVبجمهورية الصين الشعبية

تتابع وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة األمراض الوضع الوبائي لفيروس كورونا
المستجد بمدينة ووهان بجمهورية الصين الشعبية حيث أعلن عن تسجيل  62حالة بشرية نتج عنها حالتي
وفاة حتى تاريخ  19يناير  ,2020كما تم تسجيل ثالث حاالت خارج حدود الصين ,حالتين في تايلند وحالة
واحدة في اليابان.
ويعتبر هذا الفيروس من الفيروسات المستجدة التي تعود لفصيلة التاجيات والتي تسبب طائفـة من األمـراض
تتراوح بين نـزالت البـرد الشائعـة و المتالزمـة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس).
وإذ تتابع الوزارة الوضع الراهن لهذه الفاشية بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية فقد قامت باتخاذ إجراءات
إحترازية تختص بالتعامل مع الحاالت المشتبه بإصابتها ورفع مستوى الوعي لدى المسافرين من وإلى
جمهورية الصين الشعبية.
وتنوه الوزارة على جميع المواطنين والمقيمين بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والتواصل مع
الوزارة عن طريق مركز اإلتصال ( )24441999في حالة وجود أي استفسار.

Statement (No. 1) on the outbreak of the new coronavirus (2019- nCOV)
In the People’s Republic of China

The Ministry of Health, represented by the Directorate General of Disease
Surveillance and Control, is following up on the outbreak of the new
coronavirus in Wuhan City in China. A 62 cases including two deaths have
been reported as of January 19th, 2020. Three cases outside China were
reported, two cases in Thailand and one in Japan.
The new virus belongs to the Coronavirus family that usually cause a
disease spectrum ranging from flu-like illness to severe acute respiratory
syndrome (SARS).
Following the current situation of this outbreak and in collaboration with the
World Health Organization (WHO), the Ministry has undertaken
precautionary measures addressing the surveillance, investigation of
suspected cases, and increasing awareness among travelers from and to
China.

The Ministry stresses that all citizens and residents should seek information
from the official sources and communicate with the Ministry through the call
center (24441999) in case of any inquiry.

