
س ممكن يكون عليها كورونا..نشر الغسيل ش المالب  مننسا
 برة هيبقي عليه كمية من األتربة وحبوب اللقاح الزم ينشروا

 داخل البيت..األتربة هتتراكم علي سطح ما وممكن
استنشقها هي أو غيرها

مجدي بدران
 عضو الجمعية المصرية
للحساسية والمناعة

شخصيات عامة

 تظهر الدراسات البيئية حتى اآلن أن 
س على األسطح  مدة البقاء الفيرو
تصل إلى عدة ساعات تحديدًا على 
األسطح الناعمة أو المعدنية، لذلك 

األسطح القماشية أو الخشبية ال يوجد 
دليل حتى اآلن على أنها بيئة حاضنة 
س. وذلك حسب الدكتورة حنان  للفيرو

بلخي، المديرة العامة المساعدة لشؤون بلخي، المديرة العامة المساعدة لشؤون 
مقاومة مضادات الميكروبات بمنظمة 

الصحة العالمية.
ض األبحاث إلى أنه رغم أن  وتشير بع
ش  س قد يكون قادرًا على العي الفيرو
لمدة تصل إلى 3 أيام على أسطح مثل 
البالستيك والفوالذ (مما يعني أنه قد 
يبقى على األزرار أو السحّاب)، فإن خطر 
س هذه المواد  اإلصابة بالعدوى من لم
ض نسبيا، مقارنة بالطريقة األكثر  منخف
شيوعًا النتقاله من خالل القطرات، وفقًا شيوعًا النتقاله من خالل القطرات، وفقًا 
لمركز السيطرة على األمراض والوقاية 

منها بالواليات المتحدة.
س كورونا  س كورونا ولم تثبت الدراسات أن فيرو ولم تثبت الدراسات أن فيرو
يمكنه االستمرار في الهواء لفترات 
طويلة، خاصة أنه ينتقل عبر رذاذ 

ص المصاب، إذ تتساقط الُقطيرات  الشخ
على األشياء واألسطح المحيطة 
ص. ويمكن حينها أن يصاب  بالشخ

األشخاص اآلخرون بمرض كوفيد19- عند 
مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم 

س عينيهم أو أنفهم أو فمهم. لم
تصريح مجدي بدران جاء خالل بدران خالل 
مداخلة هاتفية له مع برنامج "8 الصبح" 

.DMC على فضائية

األسئلة:

كيف يمكن غسل الشراشف والفوط كيف يمكن غسل الشراشف والفوط 
س المتسخة للمرضى المصابين  والمالب

بعدوى كوفيد 19-؟ 
 ينبغي لجميع األفراد الذين يتعاملون مع 

س المرضى  شراشف وفوط ومالب
المصابين بعدوى كوفيد19- القيام بما 

يلي:
أ) ارتداء معدات الحماية الشخصية  ارتداء معدات الحماية الشخصية 

المناسبة، وتشمل: القفازات المتينة 
والكمامة وحماية العينين (واقي 

الوجه/النظارات الواقية) ورداء طبي 
بأكمام طويلة ومريلة (إذا لم الرداء 

مقاوماً للبلل) وأحذية طويلة أو مغلقة، 
س متسخة. س أي أغطية ومالب قبل لم
س المتسخة  س المتسخة  الحذر من حمل المالب ب) الحذر من حمل المالب
قريباً من الجسم، ووضعها في حاوية 

س أو  مانعة للتسرب ومميزة بوضوح (كي
دلو مثالً)

ج) إذا كان على الثياب المتسخة أي  إذا كان على الثياب المتسخة أي 
فضالت صلبة، مثل الغائط أو القيء، 
يتعين كشطها بحذر بواسطة أداة 

مسطحة صلبة ورميها في 
ص لها قبل وضع  المرحاض/المكان المخص

س المتسخة في الحاوية  المالب
المخصصة. وإذا لم يكن المرحاض في 
ض نفسه، فتوضع الفضالت  ض نفسه، فتوضع الفضالت غرفة المري غرفة المري

ص منها في  في دلو مغلق للتخل
المرحاض 

س المتسخة  س المتسخة  غسل األغطية والمالب د) غسل األغطية والمالب
س  وتعقيمها: يوصى بتنظيف المالب
واألغطية المتسخة عن طريق غسلها 
في الغسالة بمسحوق الغسيل وماء 

دافئ (تتراوح درجة حرارته تتراوح بين 60 
و90 درجة مئوية).

وإذا لم تتوفر الغسالة، فيمكن نقع وإذا لم تتوفر الغسالة، فيمكن نقع 
س في الماء الحار والصابون في  المالب
حوض كبير واستخدام عصا لتحريكها 

بحذر لتجنب رذاذ الماء.
وإذا لم يتوفر الماء الحار، فيمكن نقع وإذا لم يتوفر الماء الحار، فيمكن نقع 

س في سائل الكلور المركز بنسبة  المالب
0.05 في المائة لمدة 30 دقيقة تقريباً. 

س بالماء النظيف  وأخيراً، ُتشطف المالب
س. وتُترك لتجف تماماً تحت أشعة الشم
س حياً على  كم من الوقت يظل الفيرو

األسطح؟ 
 ال يُعرف على وجه اليقين فترة استمرار  ال يُعرف على وجه اليقين فترة استمرار 
س المسبب لمرض كوفيد19- حياً  الفيرو
على األسطح، ولكن يبدو أنه يشبه في 
ذلك سائر فيروسات كورونا. وتشير 

الدراسات إلى أن فيروسات كورونا (بما 
في ذلك المعلومات األولية عن 

س المسبب لمرض كوفيد19-) قد  الفيرو
تظل حية على األسطح لبضع ساعات أو تظل حية على األسطح لبضع ساعات أو 
لعدة أيام. وقد يختلف ذلك باختالف 

الظروف (مثل نوع السطح ودرجة الحرارة 
أو الرطوبة البيئية).

 إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون  إذا كنت تعتقد أن سطحاً ما قد يكون 
ملوثاً، نظفه بمطهر عادي لقتل 

س وحماية نفسك واآلخرين.  الفيرو
ونظف يديك بفركهما بمطهر كحولي أو 
س  بغسلهما بالماء والصابون. وتجنب لم

عينيك أو فمك أو أنفك.
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

/tos/a.396686941120054/662452491210163

التصحيح 

س س وكانوا معارضين, أيوة هو قناة السوي  يقولك قناة السوي

 جابت حاجة؟ ما العالم وقع أهو, من قبل الكورونا وتفريعة قناة

ش هترجعوا فلوسكم, أنت ش جايبة حاجة, ويقولك م س م  السوي

س ادتهم أذون خزانات س للنا ش الفلو لما مرجعت

حمزة زوبع
مقدم برنامج مع زوبع

إعالميون

س كورونا،  قبل أزمة انتشار فيرو
س إيرادات بلغت 5.9  حققت قناة السوي
مليار دوالر، خالل العام المالي 2018/2019، 

وهي األعلى في تاريخ القناة.
وبعد األزمة -خالل الربع األول من العام خالل الربع األول من العام 
المالي الجاري- سجلت القناة إيرادات 
بقيمة 1.43 مليار دوالر في مقابل 1.384 

س الربع من 2019 بنمو  مليار دوالر خالل نف
قدره 3.2%.

وحول سداد قيمة شهادات قناة وحول سداد قيمة شهادات قناة 
س  س، كان المركز اإلعالمي لمجل السوي
الوزراء نفى إصدار وزارة المالية أدوات 
دين لسداد قيمة الشهادات، وأكد نقًال 
عن الوزارة أن توفير أموال الشهادات 
في البنوك لمستحقيها تم دون الحاجة 

إلصدار أدوات دين أو غيره.
وفي 16 سبتمبر الماضي، انتهت 4 بنوك  بنوك 
من رد قيمة اكتتابات المواطنين فى 
س، والبالغة 64  شهادات قناة السوي

مليار جنيه، بعد أن انتهت مدة طرحها 
البالغة 5 سنوات.

تصريح حمزة زوبع جاء خالل برنامجه "مع 
زوبع" المذاع على قناة "مكملين“.

األسئلة::

س؟  ما تأثير كورونا على قناة السوي
س قالت إن   رغم أن هيئة قناة السوي

حركة المالحة في القناة لم تتأثر 
س كورونا إال أنها قدمت  بفيرو

تخفيضات تصل إلى %75 أجل تحفيز 
السفن على العبور.

 التأثيرات فى قطاع النقل البحري  التأثيرات فى قطاع النقل البحري 
"بطيئة" وتظهر على الساحة خالل فترة 
تصل إلى 3 أشهر لمالحظة أي تغير في 

حركة المالحة.
 حسب المتحدث باسم الهيئة، جورج 

صفوت.
 تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر  تراجع حركة التجارة العالمية قد يضر 
س التي بلغت 5.9  بإيرادات قناة السوي

مليار دوالر في 2019.
 حسب محللين تحدثوا لوكالة رويترز.
كيف تعاملت البنوك مع قيمة فوائد 
س؟  شهادات استثمار قناة السوي

 في 16 سبتمبر 2019، انتهت 4 بنوك من رد  بنوك من رد 
قيمة اكتتابات المواطنين فى شهادات 
س، والبالغة 64 مليار جنيه،  قناة السوي
بعد أن انتهت مدة طرحها البالغة 5 

سنوات.
 البنوك المشاركة في طرح الشهادات  البنوك المشاركة في طرح الشهادات 
هي ""األهلي المصري، مصر، القاهرة، 
س""، التى تم إصدارها فى  قناة السوي
سبتمبر 2014، لتمويل مشروع القناة.
ص البنوك من الشهادات  ص البنوك من الشهادات  تتوزع حص  تتوزع حص
بواقع 35 مليار جنيه للبنك األهلي 

المصري، و14 مليار جنيه لبنك مصر، و12.9 
مليار لبنك القاهرة، و2.1 مليار جنيه لبنك 

س. قناة السوي
 عندما جرى طرح الشهادات كانت بفائدة  عندما جرى طرح الشهادات كانت بفائدة 
%12 فقط، قبل أن يتم رفعها عام 2016 إلى 
%15.5 بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار 

الفائدة.
كيف تعامل أصحاب شهادات القناة مع 

أموالهم؟ 
 البنك األهلي المصري:

 إعادة ضخ نحو 20 مليار جنيه من  مليار جنيه من 
استحقاقات الشهادات.

س التنفيذي   حسب عالء فاروق الرئي
للتجزئة المصرفية بالبنك.

 نسبة أموال شهادات القناة التي أُعيد 
استثمارها بالبنك، تبلغ نحو 90 % تقريبا، 

(تزيد على 31 مليار جنيه).
س  س  حسب يحيى أبو الفتوح، نائب رئي  حسب يحيى أبو الفتوح، نائب رئي

البنك.
س:  بنك قناة السوي

%100 من الشهادات وافق أصحابها على  من الشهادات وافق أصحابها على 
االكتتاب بها، إما في أوعية إدخارية 

داخل البنك أو بنوك أخرى، بجانب أذون 
الخزانة المحلية التي يطرحها البنك 

المركزي نيابة عن وزارة المالية.
س البنك.  حسب حسين رفاعى، رئي

 بنك مصر:
س  س  من أصحاب شهادات قناة السوي %97 من أصحاب شهادات قناة السوي
أعادوا توظيف أموالهم في أوعية 

إدخارية.
س البنك.  حسب عاكف المغربي، نائب رئي

 بنك القاهرة:
 الجانب األكبر من األموال ما زال بالبنك، 

دون تحديد قيمة المبالغ.
س إدارة  س مجل س إدارة  حسب طارق فايد، رئي س مجل  حسب طارق فايد، رئي

البنك" 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

 /tos/a.396686941120054/664133987708680

التصحيح 

 بحلول شهر مايو ستكون كورونا قصة
 نتحاكي بها وذلك النه كغيره من

 مجموعته من الفيروسات ال تتمكن من
 البقاء علي األسطح التي تتعرض ألشعة

س فوق البنفسجية الشم
هاني الناظر

 استشاري األمراض الجلدية
س المركز القومي للبحوث  ورئي

سايقا

شخصيات عامة

س كورونا  ال دليل علمي على أن فيرو
سيختفي في الصيف. والحديث عن ذلك 
"أمل زائف"، كما وصفته منظمة الصحة 
العالمية، التي أكدت أنه ال دليل على 

أن ذلك سيحدث لكنها أملت في 
تحقيقه.

وقال المتحدث الدكتور مايكل ريان، وقال المتحدث الدكتور مايكل ريان، 
المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ 

الصحية بالمنظمة: "علينا أن نفترض أن 
س سيستمر في امتالك القدرة  الفيرو

على االنتشار، وإنه ألمل زائف القول إنه 
سيختفي في الصيف مثل اإلنفلونزا، 

نأمل في حدوث ذلك، وسيكون هبة من 
هللا، لكن ال يمكننا افتراض هذا، وال هللا، لكن ال يمكننا افتراض هذا، وال 

دليل حتى اآلن على أن ذلك سيحدث، لذا 
س حاليا ال أن  علينا مكافحة الفيرو
ش على أمل أنه ربما يختفي". نعي

تصريح هاني الناظر جاء خالل حواره مع 
مجلة "آخر ساعة“.

األسئلة:

س كورونا الجديد  س كورونا الجديد هل يستطيع فيرو هل يستطيع فيرو
ش في المناخ الحار  (كوفيد19-) أن يعي

والرطب؟ 
س الجديد   نعم، لقد انتشر الفيرو

بالفعل في بلدان ذات مناخ حار ورطب، 
وفي بلدان أخرى ذات مناخ بارد وجاف.
ش  ش  يجب اتباع االحتياطات أينما تعي  يجب اتباع االحتياطات أينما تعي
ومهما كان المناخ. واظب على غسل 
اليدين، وتغطية الفم واألنف عند 
س بمنديل أو ثني  السعال والعط

ص من المنديل في سلة  المرفق، وتخلَّ
المهمالت واغسل يديك بعد ذلك على 

الفور.
 حسب منظمة الصحة العالمية. حسب منظمة الصحة العالمية.
س كورونا؟  متى ينتهي فيرو

 ال يمكن توقع المدة التي ستستغرقها 
هذه الجائحة.

 أناشد العالم التحول إلى تدابير تتيح لنا  أناشد العالم التحول إلى تدابير تتيح لنا 
س"، حتى يظهر  ش مع الفيرو "التعاي
اللقاح المضاد له، وهو ما يبدو األمر 

الممكن الوحيد حاليا.
 في هذه المرحلة "ال يمكن ألحد أن ال يمكن ألحد أن 
يتوقع المدة التي ستستغرقها هذه 
الجائحة.. نحن على مشارف مستقبل 
مجهول نمضي قدما إليه.. دول كثيرة 
في أرجاء العالم بدأت للتو دائرة هذه 

الجائحة".
 حسب مسؤول الطوارئ في منظمة  حسب مسؤول الطوارئ في منظمة 

الصحة العالمية، مايكل ريان.
 تعني تلك التصريحات تغير في تفكير 

منظمة الصحة العالمية، وإقرار منها بأن 
س المستجد سيبقى لفترة. الفيرو

س".  حسب "أسوشيتد بر
س حول العالم؟  ما إحصائيات الفيرو

 اإلصابات: 1,495,712
 المتعافين: 319,160
 الوفيات: 87,603

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

/tos/a.396686941120054/659725508149528

التصحيح 

 المنظومة الصحية في مصر أفضل من
س  الصين وإيطاليا, بقول كده للنا

اللي بتقارن بنهم

محمود خليل
مدير مستشفي حميات إمبابة

موظفون

المنظومة الصحية في مصر ليست 
أفضل من الصين وإيطاليا، إذ احتلت 
مصر عام 2019 المركز 104 في الرعاية 

الصحية في تقرير التنافسية العالمية 
من إجمالي 141 دولة.

س  س وسبقتها إيطاليا في المركز الساد وسبقتها إيطاليا في المركز الساد
عالميًا بفارق كبير عن مصر، وبينهما 

الصين في المركز 40.
تصريح محمود خليل جاء خالل لقائه 
.ONE ببرنامج "كل يوم"، المذاع على

األسئلة:

ما مؤشرات النظام الصحي في مصر؟ 
 إجمالي عدد األطباء البشريين: 120606120606

 إجمالي أطباء األسنان: 23432
 الصيادلة: 52692

ض: 219452  إجمالي عدد التمري
 إجمالي عدد األِسرة: 131003 بمتوسط 736 

نسمة لكل سرير.
 عدد المستشفيات: 1848

 إجمالي مراكز اإلسعاف: 1464.1464.
 حسب نشرة جهاز التعبئة العامة 

واإلحصاء- نوفمبر 2019.
س  س  وقدرت دراسة حديثة أعدها المجل  وقدرت دراسة حديثة أعدها المجل
األعلى للجامعات والمكتب الفني لوزير 

الصحة بعنوان "احتياجات سوق العمل من 
س سنوات  المهن الطبية خالل الخم

القادمة بدءًا من عام 2020"، عدد األطباء 
بأرقام مختلفة:

 عدد األطباء المسجلين والحاصلين على  عدد األطباء المسجلين والحاصلين على 
ص مزاولة المهنة «مستثنى منهم  ترخي
ش والمتوفون» يبلغ  األطباء على المعا

212.853 ألف طبيب.
 طبقاً للعدد السابق فإن معدل األطباء  طبقاً للعدد السابق فإن معدل األطباء 
للمواطنين في مصر يساوى 21.3 طبيب 
لكل 10 آالف مواطن، وهو ما يقترب من 
المعدالت العالمية بشكل كبير والمقدرة 

بـ23 طبيباً لكل 10 آالف مواطن.
 المعدالت الحقيقية تشير إلى أن عدد  المعدالت الحقيقية تشير إلى أن عدد 
األطباء البشريين (القائمين بالعمل حالياً 

في مصر بمستشفيات وزارة الصحة 
وجميع الهيئات التابعة لها وفي 
المستشفيات الجامعية الحكومية 

والخاصة والتابعة لجامعة األزهر) حوالى 
82 ألف طبيب من أصل 212.8 ألف طبيب 

تقريباً، أي ما يقارب %38 فقط من القوة  فقط من القوة 
األساسية لألطباء في مصر.

 يعني ذلك أن المعدل الحقيقى لألطباء 
في مصر هو طبيب لكل 1162 مواطناً و8.6 

طبيب لكل 10 آالف مواطن.
 فى حين تصل المعدالت العالمية إلى  فى حين تصل المعدالت العالمية إلى 
طبيب لكل 434 فرداً فقط و23 طبيباً لكل 

10000 فرد.
ما إجمالي إنفاق الحكومة على الصحة؟ 
 تبلغ مخصصات الصحة في موازنة 2019-2020 
نحو 73.1 مليار جنيه، منها 53.9 مليار لالجور.
 وزادت في مشروع الموازنة عن العام  وزادت في مشروع الموازنة عن العام 
المالي -2020 2021 إلى 95.7 مليار جنيه، 
بنسبة %1.3 فقط من الناتج المحلي 

اإلجمالي المستهدف.
ص المادة 18 من الدستور على  من الدستور على   بينما تن
ص نسبة من  أن "تلتزم الدولة بتخصي

اإلنفاق الحكومى للصحة ال تقل عن 3% 
من الناتج القومى اإلجمالي".

ما مؤشرات النظام الصحي في إيطاليا؟ 
 إجمالي عدد المستشفيات: 1063 

مستشفى عام وخاص 
 إجمالي عدد األطباء : محو 241 ألف طبيب  ألف طبيب 

ض: 351 ألف.  إجمالي عدد التمري
 إجمالي عدد األِسرة: 192 ألف و548 سرير 

 حسب إحصائيات منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية األوروبية لعام 
https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-.2017

/tos/a.396686941120054/658404181614994

التصحيح 

س كورونا التشبث بجدار  يحاول فير
ص اللعباب  الحلق (ألم الزور) ويمت

 (جفاف الحلق), لكي ينجرف مع هواء
 الشهيق نحو الرئة. هنا تأتي أهمية
 شرب الماء الدافيء بكثرة حتي نجبر

س علي دخول المعدة الفيرو فاطمة ناعوت
كاتبة صحفية

إعالميون

شرب المياه الدافئة أو المياه بشكل 
س كورونا. عام ال يطرد فيرو

وال يوجد أي دليل، على اإلطالق، على 
أن شرب المياه يطرد الفيروسات من 

الجسم، كما أنه ال يُعرف بعد، كيف تؤثر 
س كورونا. الحرارة على فيرو

ض نفسك  ض نفسك محاولة تسخين جسمك أو تعري محاولة تسخين جسمك أو تعري
س غير فعالة أبدا، كما أن  ألشعة الشم
شرب السوائل الساخنة لن يغيّر درجة 

حرارة الجسم الفعلية، التي تظلّ 
مستقرة ما لم تكن مريضًا وتعاني من 
ارتفاع في درجة الحرارة.حسب األستاذة 
الجامعية، سالي بلومفيلد، من كلية 

لندن للصحة والطب الجلدي.لندن للصحة والطب الجلدي.
س، نشر حساب األمم  وفي 27 مار

المتحدة على "تويتر"، إن الحديث عن أن 
"شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 
س  15 دقيقة كفيل بالقضاء على فيرو

كورونا" غير صحيح تمامًا.
تصريح فاطمة ناعوت جا خالل مقالها تصريح فاطمة ناعوت جا خالل مقالها 
"ُخّطة العميل كويد 19"ـ المنشور في 

"المصري اليوم“.

األسئلة:
س  ما أبرز الشائعات األخرى حول فيرو

كورونا؟ 
 الشائعة: الفلفل والشطة والثوم  الفلفل والشطة والثوم 

يعالجون كورونا  
س صحيحًا أن هناك مأكوالت  س صحيحًا أن هناك مأكوالت  لي  الحقيقة: لي
بعينها تساعد على العالج من "كورونا"، 
وإنما أصدرت وزارة الصحة قائمة قالت 
إنها تعزز من الجهاز المناعي، وهي 
طبق السلطة، والبرتقال، والعسل 

ض، وعصير البرتقال بالجزر. األبي
 على الرغم من أنّ الثوم "طعام صحي طعام صحي 
وقد يساعد في مواجهة الميكروبات"، 
لكن ال يوجد دليل على أن تناوله يحمي 

س. من اإلصابة بالفيرو
 حسب منظمة الصحة العالمية.

 حتى اآلن لم يعلن عن عالج فعال من  حتى اآلن لم يعلن عن عالج فعال من 
الجهات الطبية المختصة حول العالم، وال 
تزال طرق العالج هي نفسها المتبعة 

مع فيروسات األنفلونزا األخرى.
س   الشائعة: الكلور يقضي على فيرو

كورونا  
ش الجسم بالكحول أو الكلور  ش الجسم بالكحول أو الكلور  ر  الحقيقة: ر
لن يقضي على الفيروسات التي دخلت 

جسمك بالفعل. بل قد يكون ضاراً 
س أو األغشية المخاطية  بالمالب

(كالعينين والفم). مع ذلك، فإن الكحول 
والكلور كليهما قد يكون مفيداً لتعقيم 
األسطح، وذلك حسب منظمة الصحة 

العالمية.العالمية.
 كما أن شرب ثاني أكسيد الكلور يسبب 
مخاطر على الصحة، وتقول إدارة الغذاء 
والدواء األمريكية: ""لسنا على علم بأي 
بحث يثبت أن هذه المنتجات آمنة أو 

فعالة لعالج أي مرض"".
 ال تفيد المعقمات المنزلية في القضاء  ال تفيد المعقمات المنزلية في القضاء 
على الفيروسات، ألنه يجب أن يحتوي أي 
س على %70 من  معقم للوقاية من الفيرو

الكحول.
س   الشائعة: المضاد الحيوي يعالج فيرو

كورونا  
 الحقيقة: ال تقضي المضادات الحيوية  ال تقضي المضادات الحيوية 

على الفيروسات، بل تقضي على 
الجراثيم فقط.

س كورونا المستجد2019- من  من   يعد فيرو
الفيروسات، لذلك يجب عدم استخدام 
المضادات الحيوية في الوقاية منه أو 
عالجه. ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى 

س كورونا، فقد  المستشفى بسبب فيرو
تحصل على المضادات الحيوية الحتمالية 

إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.
 حسب منظمة الصحة العالمية. حسب منظمة الصحة العالمية.

س كورونا حول  ما عدد مصابي فيرو
العالم؟ 

 المصابين: 1,275,037
 المتعافين: 265,887
 الوفيات: 69,501

ما وضع كورونا في مصر؟ 
 المصابين: 1173 حالة.

 المتعافين: 247 حالة تم شفاؤها وخرجت 
من مستشفى العزل.
 الوفيات: 78 حالة.

https://www.facebook.com/SaheehMasr/pho-

/tos/a.396686941120054/657781431677269

التصحيح 

عدد التصريحات  ٢٦

٧٢٧

١٤
مسؤولون حكوميون

:الفيديوهات

 ترصيح أحمدعطوان هل يوجد حكم قضا نها بزيادة بدل العدوى لألطباء؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/803550723469993

 ترصيح حمزة زوبع هل قطعت أملانيا الطريق عىل شحنة كمات لرسقتها؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/215218379758959

ما عالقة الشلولو والفول والشاي الساخن بعالج كورونا؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2556869001085819https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2556869001085819

 ترصيح عيل جمعة هل تساهم شبكات املحمول يف انتشار عدوى كورونا؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/2791624197630218

هل كورونا أول مرض معدي يصيب العا كله؟

https://www.facebook.com/SaheehMasr/videos/602076740385963

 تقرير شهر
أبريل ٢٠٢٠


