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تسجيل  10إصابات بكورونا يف مخيم الرمل بالالذقية"
• مبادرة ملساعدة مصابي كورونا يف مخيم النيرب
• شكوى يف مخيم خان دنون من غالء أسعار القرطاسية
• األونروا تمدد تسجيل الطالب الجدد يف مدارسها
• االونروا ..تقديم مساعدات جديدة لفلسطينيي سوريا يف لبنان

آخر التطورات:
سجل مخيم الرمل لالجئين الفلسطينيين يف الالذقية ارتفاعًا حادًا بنسبة
املصابين بفايروس كورونا بالتزامن مع نقص كبير بكافة االحتياجات الطبية
والصحية الضرورية.
بدورها قالت إحدى صفحات موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) املعنية
بنقل أخبار مخيم الرمل يف الالذقية إن هناك أكثر من  10إصابات بفايروس
كورونا بين سكان املخيم ،داعية األهالي إلى الحذر وااللتزام وعدم االستهتار
بإجراءات الوقاية من الجائحة.

وكانت مصادر من داخل املخيم أفادت ملجموعة العمل يوم أمس أن اصابات
بفايروس كورونا حدثت بالفعل يف مخيم الرمل يف الالذقية ولكن العديد من
األهالي يخشى التصريح بإصابتهم.

يف السياق ذاته أطلق ممرض فلسطيني من ابناء مخيم النيرب مبادرة لتقديم
أسطوانات االوكسجين بشكل مجاني ملساعدة املصابين بفايروس كورونا يف
املخيم.

وقال مراسل مجموعة العمل يف املخيم إن املمرض عامر درويش وهو أحد
أبناء املخيم أطلق مبادرة خيرية مجانية لتقديم يد العون ألبناء املخيم
املحتاجين ألسطوانات اوكسجين يف حال اإلصابة بأي اعراض تنفسية أو
بفايروس كورونا.
من ناحية أخرى اشتكى أهالي مخيم خان دنون لالجئين الفلسطينيين يف ريف
دمشق من غالء أسعار القرطاسية مع اقتراب افتتاح املدارس وعودة الطالب إلى
مدارسهم.

وقال نشطاء من أبناء مخيم خان دنون إن أسعار القرطاسية وصلت ألسعار
قياسية حالها كحال جميع املواد والسلع يف الوقت الذي يفتقر اهالي املخيم
ألدنى متطلبات املعيشة والحياة الكريمة.

وانتقد أهالي املخيم قرارًا اتخذه الفريق الحكومي السوري يقضي بتقديم قرض
قرطاسية ملوظفي الحكومة دون غيرهم علمًا أن غالبية أهالي املخيم من غير
املوظفين يف القطاع الحكومي.
من زاوية أخرى أعلنت دائرة التربية والتعليم يف وكالة غوث وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين “أونروا” ،تمديد تسجيل الطالب الجدد يف مدارسها لغاية نهاية
شهر آب الحالي ،مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستتم بحضور ولي األمر فقط،
وذلك حفاظا ىلع السالمة العامة.

يف لبنان أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "أونروا" عن توزيع
مساعدات مالية جديدة للعائالت الفلسطينية املهجرة من سورية.

وقالت “األونروا" يف بيان لها أنه" تم تعبئة بطاقات الصراف اآللي بمبلغ  70ألف
ليرة للفرد كبدل طعام و 390ألف (مدعومة من الصندوق االستئماني األوروبي
"مدد") كمساعدة نقدية.
وشددت االونروا ىلع ضرورة التباعد االجتماعي ملسافة مترين اثناء عملية
االستالم للحفاظ ىلع سالمة الالجئين وىلع ضرورة االلتزام بغسل اليدين بعد
استعمال الصراف اآللي.
فيما يعاني فلسطينيي سوريا املهجرين الى لبنان أوضاعًا اقتصادية غاية يف
الصعوبة ،نتيجة البطالة وانعدام املوارد ،ويعتمد جلهم ىلع املساعدات التي
تقدمها “األونروا".

