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مستفید شونده گان ماه می سال 2020 در بخش پاسخ دهی به حوادث:

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه می 2020 مجموعاً تعداد ۱۱7  جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه می مجموعاً به تعداد ) 0 ( پیام از محبوسین جمع آوری و به خانواده ها توزیع گردیده است و تعداد ) 4 ( پیام از خانواده ها جمع آوری و 
به محبوسین توزیع شده است.

منبع کمک کنندهنوع مواد مساعدتیتعداد افرادوالیات
هالل احمر ترکیهمواد خوراکی۵99کابل
عربستان سعودیمواد خوراکی2۱00پروان

سره میاشتمواد غیر خوراکی۱94پنجشیر
سره میاشتمواد خوراکی7000بامیان
سره میاشتمواد غیر خوراکی42۵کاپیسا
صلیب سرخمواد خوراکی ۱902غزنی 
سره میاشت مواد خوراکی و غیر خوراکی2۵9پکتیا

سره میاشتمواد غیر خوراکی228پکتیکا
سره میاشتمواد خوراکی و غیر خوراکی۱99بغال

سره میاشتمواد غیر خوراکی۱22۶سرپل
صلیب سرخمواد خوراکی3024غور

۱۷۱5۶ تنجمله مستفید شونده گان:
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مرستون ها

در ۵ مرستون(کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار) مجموعاً 82۵ تن مشمول از امکانات و سهولت های مرستون ها برخوردار بوده که از جمله 322 تن 
مریضان روانی در مرستون های کابل و هرات تحت محافظت و تداوی قرار دارند.

عرضه خدمات صحی طی ماه می سال 2020
خدمات صحی جمعیت هالل احمر افغانی به این دلیل قابل اهمیت است که مردم مناطق دور افتاده را در قرأ و قصبات تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین 

ارایه خدمات صحی در دورترین ساحات برای مردم ارزش حیاتی واال دارد.

مستفید شونده گان: 9۶۵33 نفراز طریق 40 باب کلینیک ثابت
مستفید شونده گان: 2084 نفراز طریق ۱ کلینیک فرعی اضطراری

مستفید شونده گان: 2404۱ نفراز طریق 20 کلینیک سیار
از طریق پروگرام CBHFA)آگاهی دهی صحی، کمک 

مستفید شونده گان: ۱29948 نفرهای اولیه صحی و انتقال مجروحین میدان جنگ(

مستفید شونده گان: 2203 نفراز طریق 2 تیم سیار پروژه اپیل
از طریق ۱0 تیم سیار صحی )غربال، آگاهی دهی و 
معرفی افراد مشکوک به ویروس کرونا جهت سمپل 

گیری به شفاخانه(
مستفید شونده گان: غربال ۶7۶۵9 نفر، افراد مشکوک 2۶۵ تن، 

سمپل گیری 8۶ نفر و آگاهی دهی ۶3479
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