
 

 

 2020شباط  29بيروت في 

 
 أعزائي أفراد أسرة الجامعة األميركية في بيروت،

 
بعد التطورات األخيرة المتعلقة بفيروس كورونا في لبنان، أرى أنه من المهم للغاية شرح التدابير التي  

 .تتخذها جامعتنا حالياً لحماية أُسرتنا والمساعدة في احتواء انتشار هذا المرض في لبنان
 

،  ١٩-في الوقت الحاضر، هناك عدد محدود جداً من الحاالت المؤكدة لإلصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 
ة أن لبنان ال  وهي تعالج في معزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ولقد قالت وزارة الصحة العام

. ومع ذلك، من المرّجح أن ينتشر المرض أكثر من ذلك، إما عن  مرحلة احتواء تفّشي هذا المرض يزال في 
طريق األشخاص الذين يزورون المناطق التي يتفّشى فيها الفيروس في الخارج أو من األشخاص الذين  

الصحية في حالة تأّهب قصوى   يتعرضون للفيروس هنا. ولذلك، من الضروري أن يكون مقدمو الرعاية
لحاالت اصابة جديدة بالفيروس وأن يتعلم المواطنون كيفية حماية أنفسهم واآلخرين، والتعرف على  

 .األعراض، واتخاذ اإلجراءات المناسبة في حالة اإلصابة

 
س كورونا.  ومن أجل تعزيز استجابة الجامعة األميركية في بيروت، فقد شّكلنا لجنة خبراء في مكافحة فيرو

وتضم هذه اللجنة أساتذة مختّصين وموظفين من كلية الطب وكلية العلوم الصحية وكلية رفيق الحريري  
للتمريض والمركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت. وستقّدم هذه اللجنة المشورة لقيادة الجامعة في  

الجهود المبذولة إلبقاء أُسرتنا والجمهور  جميع جوانب التعامل مع المرض والتخفيف من أثره، كما ستراقب 
على علم بما يمكنهم القيام به للبقاء في أمان. وسنواصل االتصال بزمالئنا في وزارة الصحة العامة، وكذلك  

 .بالقيادة اإلقليمية والمحلية لمنظمة الصحة العالمية

 
لوقائع القائمة في لبنان ال تبّرر  وقد خلصت الجامعة األميركية في بيروت بعد مشاورات مستفيضة، إلى أن ا

فرض حجر صحي منزلي واسع النطاق بشكل انتقائي على المؤسسات التعليمية. لكن هذا األمر قد يتغّير،  
لذا ترجى زيارة موقع الجامعة األميركية في بيروت على االنترنت ومتابعتنا على منصات التواصل  

 .االجتماعي لمعرفة  أحدث المعلومات 
 

أمس:   بيانه الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في  وكما قال 
نا األكبر اآلن ليس الفيروس نفسه. إنه الخوف والشائعات والوصم. وأقوى ركائزنا هي الحقائق   "عدوُّ

 .والمنطق والتضامن". ونحن نؤيد تماما وجهة النظر هذه وسنقوم بدورنا وفقاً لذلك
 

 يب تحياتي مع أط 
 

 الدكتور فضلو خوري 
 رئيس الجامعة األميركية في بيروت 

 

http://nna-leb.gov.lb/en/show-news/112985/Health-Ministry-The-epidemiological-condition-in-Lebanon-is-still-in-its-containment-stage
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---28-february-2020

