




بـــدأت بلدیة خریبة الجندي بناء على طلب من رئیس البلدیة المحامي خالد طھ 

لھ عبر تشكیل المستجد والتصدي " كورونا"خطتھا لمواجھة خطر إنتشار وباء 

خلیة أزمة مؤلفة من لجان مختصة من أطباء وممرضین وشباب وشابات 

.  متطوعین
توعیة في البلدة وفي مخیمات الالجئین إنطلق عمل ھذه الخلیة من خالل إقامة ندوات 

ني البلدة بالتنسیق مع سعادة محافظ عكار عماد لبكي والصلیب االحمر اللبناالسوریین في 

.عكار والدفاع المدنيمحافظة وطبابة 

:والتصدي لھ خطة مواجھة خطر انتشار وباء كورونا 



التشدید خالل الندوات على ضرورة اإللتزام بكافة التعامیم والتوجیھات تم 

والوقایة المطلوبة من جمیع واإلجراءات  الصحیة االزمة للمواجھة 

.المقیمین والالجئین السوریین في البلدة 

إستراتجیة للمساعدة على تطبیق التعامیم على وضع وعملت البلدیة أیضاً 

الصادرة عن محافظ عكار ووزارة الصحة وإتباع جمیع اإلجراءات والتقید بھا 

والتوعیة بین الناس لمنع انتشار ھذا الوباء الذي أصبح یھدد الحیاة البشریة في

.أنحاء العالم 

:خطة واستراتجیة مواجھة خطر انتشار وباء كورونا





تعقیم شملت جمیع األماكن من مركز البلدیة ورش نفذت البلدیة 

والدفاع المدني وجمیع المؤسسات العامة والمؤسسات التعلمیة 

التي یقطن فیھا والمخیمات ودور العبادة والمحال التجاریة 

ل بشكتتكرر التعقیم حمالت الالجئین السوریین ، مع االشارة أن 

. دوري ومنّظم وكلما دعت الحاجة الى ذلك 

:حملة التعقیم





:بعض التقدیمات والمساعدة في البلدة 

جمیع بتوزیع المساعدات الغذائیة ومواد التعقیم علىقمنا 

شكل فضال عن االلتزام بالحجر المنزلي والعمل بالمقیمین 

ة ومع مستمر بالتنسیق مع السلطات المحلیة في المحافظ

ة السلطات المعنیة في الحكومة اللبنانیة من أجل مواجھ

.جائحة كورونا والحد من انتشاره قدر المستطاع



كان ھناك تعاون مستمر من جمیع األھالي والمقیمین ،

واالجراءات التي إتخذتھا والتجاوب وااللتزام بجمیع القرارات 

البلدیة بناء على توصیات وزارة الصحة والصلیب األحمر 

وسعادة المحافظ  وكلھا تصب اللبناني وطبابة محافظة عكار 

أن یخرجنا آملینفي خانة الحفاظ على حیاة الناس وسالمتھم 

. هللا جمیعاً من ھذه األزمة وھذا الوباء على خیر وسالم

:األھاليالبلدي یشكر المجلس 




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

