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تقرير حالة البالد لعام  :2020تسلسل األحداث المتعلقة بجائحة كورونا
أبرز نتائج األحداث

التاريخ

األحداث

 أول حالة إصابة بفايروس كورونا مت حجرها يفمستشفى األمير حمزة.

2020/3/2

تسجيل أول إصابة
بفيروس كورونا يف األردن
ملواطن قادم من إيطاليا.

 -تعليق دوام املؤسسات التعليمية ملدة أسبوعني.

2020/3/15

إعالن رئيس الوزراء
د.عمر الرزاز عن
مجموعة إجراءات
وقرارات اتخذتها
احلكومة للتعامل مع
فيروس كورونا.

 تعليق جميع الرحالت اجلوية من اململكة وإليهاابتداء من يوم الثالثاء  17آذار  ،2020وحتى إشعار
آخر ،باستثناء حركة الشحن التجاري.
 وقف الفعاليات العامة ،والشعائر الدينية،والسياحة ،ووقف جميع الفعاليات والتجمعات
العامة.
 توجيه املواطنني بعدم التجمع يف املناسباتاالجتماعية ،مبا فيها بيوت العزاء واألفراح.
 وقف زيارة املستشفيات والسجون حتى إشعار آخر. إغالق األماكن السياحية األثرية ملدة أسبوع،لتنفيذ حمالت التعقيم يف هذه املواقع.

إغالق احملالت يف جميع مناطق اململكة.

دعوة املواطنني إلى عدم التنقل وااللتزام بالتعليمات
الرسمية ملواجهة انتشار فيروس كورونا.

2020/3/17

إعالن رئيس الوزراء
د.عمر الرزاز تفعيل قانون
الدفاع.

2020/3/21

حظر تنقل األشخاص
وجتوالهم يف جميع
مناطق اململكة حتى إشعار
آخر.

2020/3/22

إطالق وزارة التربية
والتعليم منصة (درسك)
احلكومية.

2020/3/23

بث مناهج طلبة
التوجيهي على قناة
األردن الرياضية.

2020/3/23

خطاب جاللة امللك
عبداهلل الثاني.
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أبرز نتائج األحداث

التاريخ

األحداث

 شهدت اآللية بعض التجاوزات ،كمظاهر التجمهرللمواطنني أمام احلافالت وشكاوى من عدم وصول
مادة اخلبز لبعض األحياء.

2020/3/24

اإلعالن عن آلية توزيع
اخلبز واملياه واألدوية
يف ظل احلظر عبر
شركات النقل (املتكاملة)
واملركبات التابعة
للبلديات وأمانة عمان.

2020/3/26

حفل زفاف يف محافظة
إربد.

 توقف املركبات واحلافالت التابعة للبلديات وأمانةعمان عن توزيع اخلبز واملياه.
ّ
 إعالن رئيس الوزراء د.عمر الرزاز السماح بفتحالبقاالت ومحال اخلضار داخل األحياء مع استمرار
منع حركة املركبات اال بتصريح.
 عزل محافظة إربد بشكل كامل عن باقي محافظاتاململكة ،والتعاون مع القوات املسلحة واألجهزة
األمنية إليصال اخلدمات الضرورية يف مناطق
العزل،
 وعزل قصبة إربد والقرى التابعة لها (إيدون،جحفية ،سوم ،احلصن ،الصريح ،حبكّ ا) عن باقي
مناطق احملافظة.
شخصا بفيروس كورونا.
 إصابة 85ً
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2020/3/28

إطالق منصة الكترونية
(مونة) لتأمني احتياجات
املواطنني يف ظل حظر
التجول.

2020/3/28

تسجيل أول وفاة بفيروس
كورونا المرأة يف الثامنة
والثالثني من العمر يف
مستشفى األمير حمزة.

2020/4/5

عزل منطقة الربوة
وحتديد ًا حي املرقب يف
منطقة ماركا.

تقرير حالة البالد لعام  :2020تسلسل األحداث المتعلقة بجائحة كورونا
أبرز نتائج األحداث

التاريخ

األحداث

 إصدار بيان من وزارة الصحة حول اإلصابة بعدإثارة اجلدل التي أحدثتها رواية املصاب حول
معرفته املسبقة بإصابته بالفيروس.

2020/4/7

إصابة موظف يف أحد
مستودعات األدوية
التابعة إلحدى الشركات
اخلاصة.

 وفاة والد املصاب يف أحد املستشفيات اخلاصة ،وكاناألب يعاني من "فشل كلوي" ،ومت أخذ عينة له
كإجراء احترازي وكانت نتيجتها إيجابية.
 إغالق  103صيدليات تابعة للشركة وفحص جميعاملوظفني.
 تسجيل  7إصابات نتيجة مخالطتهم للموظف. تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عامعمان بحق املوظف إلخفائه إصابته وملخالطته
لآلخرين.
  100ألف شريحة اختبار ،و 30وحدة من جهازالضغط اإليجابي املستمر ملجرى الهواء ذي املستوى
الثنائي (.)BiPAP

2020/4/8

  300ألف كمامة طبية ،و 50جهاز ًا لقياس احلرارةعن ُبعد باألشعة حتت احلمراء.

وزارة الصحة تتسلم
معدات ومستلزمات طبية
تبرع بها رجل األعمال
الصيني جاك ما.

  10آالف بذلة طبية واقية الستخدام الكوادرالطبية العاملة يف أقسام العزل.
اإلشاده بصمود الشعب وثباته يف هذه املرحلة
الصعبة.

2020/4/10

خطاب جاللة امللك
عبداهلل الثاني.

 إجراء ما يزيد عن  1500فحص من شمال اململكةإلى جنوبها ،وكانت جميعها سليمة.

2020/4/10

تسجيل األردن "صفر
إصابة" للمرة األولى منذ
بدء اجلائحة.

2020/4/15

التحول إلى التعليم عن
بعد
يف املدارس واجلامعات.

2020/4/17

إطالق منصة إلكترونية
( )safelyhomeمن
قبل وزارة اخلارجية
وشؤون املغتربني ،لعودة
الطلبة األردنيني من
اخلارج.
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أبرز نتائج األحداث

 -تسجيل  100إصابة إثر مخالطتهم للسائق.

التاريخ

األحداث

2020/4/25

إطالق منصة (همة وطن)
الستقبال املساهمات
املقدمة من املؤسسات
والشركات واألفراد.

2020/5/6

إصابة سائق شاحنة
يقطن يف قرية اخلناصري
التابعة حملافظة املفرق.

2020/6/5

إعادة فتح املساجد
والكنائس.

2020/7/20

منظمة الصحة العاملية
تطلب من األردن عدم
حساب إصابات سائقي
الشاحنات غير األردنيني
الذين مت اكتشاف
إصاباتهم على احلدود.

 تسجيل إصابات يف محافظات املفرق والزرقاءوجرش للمرة األولى.
 العودة للمساجد بصالة اجلمعة فقط ،ضمنضوابط السالمة العامة ،واخلطبة لعشر دقائق
فقط.

 إغالق حدود الكرامة بعد تسجيل أكثر من 30إصابة خالل  3أيام.

2020 8/13

 تسجيل إصابات محلية يف خمس محافظات. اللجوء إلى عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقةتتزايد فيها اإلصابات.

2020/8/15

إعالن وزير الدولة
لشؤون االعالم أمجد
العضايلة عن جتنب قرار
احلظر الشامل ملا له آثار
اقتصادية واجتماعية
ونفسية على املواطنني.

 تسجيل اللواء  39حالة إصابة بفيروس كوروناخالل  10أيام.

2020/8/17

عزل لواء الرمثا عن باقي
ألوية محافظة إربد وعن
باقي محافظات اململكة،
إلى أن يسمح الوضع
الوبائي يف اللواء برفع
العزل.

 تسجيل  33إصابة يف يوم واحد من مجموع 57حالة محلية.

2020/8/25

حفل زفاف يف منطقة
ماركا اجلنوبية
يف عمان.
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 تبدأ ساعات احلظر يف املدينة من  8مساء وحتى 6صباح ًا ،وإغالق املرافق التعليمية واألسواق
الشعبية واملتنزهات واملساجد.

2020/8/25

األحداث
عزل مدينة سحاب.

 استمرار عمل مدينة امللك عبداهلل الثانيالصناعية.
 منع سكان سحاب من الدخول إلى النجدينةالصناعية واخلروج منها.
 منع حركة السيارات داخل املنطقة املعزولة،والسماح حلركة املواطنني سير ًا على األقدام.

2020/9/2

عزل حي الربوة يف لواء
ماركا.

 إيقاف نشاطات ومرافق لغايات احترازية ،تشملاملدارس احلكومية واخلاصة واملرافق التعليمية،
باإلضافة إلى احلدائق العامة واملتنزهات واألسواق
الشعبية واملساجد والكنائس.
 تصنيف الدول التي سيستقبل منها األردنمسافرين تبع ًا لوضعها الوبائي.

2020/9/3

دول حمراء

احلكومة حتدد رسمي ًا
الدول اخلضراء والصفراء
واحلمراء.

دول صفراء
دول خضراء
2020/9/8

إعادة فتح املطار واستقبال
املسافرين وفق ًا لتصنيف
الدول.

2020/9/8

إعالن املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف األردن ،عن
تسجيل أول حالتني
إصابة مؤكدتني داخل
مخيم االزرق لالجئني يف
األردن.

 تقررت إعادة اإلغالق بعد تسجيل  214إصابةجديدة وتسجيل حالتي وفاة خالل  24ساعة.

2020/9/17

تعليق دوام غالبية
املدارس احلكومية
واخلاصة ،وإغالق صاالت
املطاعم واملقاهي ،وإغالق
األسواق الشعبية ملدة
أسبوعني.

 بينت األسباب األولية للوفاة أنها ناجتة عن التهابرئوي حاد.

2020/9/19

أول عملية تشريح جلثة
متوفى ُيعتقد أنه مصاب
بفيروس كورونا.
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 -تسجيل  1776إصابة ،منها  11إصابة خارجية.

 -سيتم تكرار تطبيق احلظر أسبوعي ًا.

-

التاريخ

األحداث

2020/9/20

إعالن جلنة األوبئة
دخول األردن مرحلة
االنتشار املجتمعي.

2020/9/30

كسر حاجز  1000إصابة
يومي ًا.

2020/10/9

تعليق دوام املدارس يف
السلطات التعليمية كافة
اعتبار ًا من يوم اجلمعة
وحتى إشعار آخر.

2020/10/9

حظر جتول شامل وملدة
 48ساعة يومي اجلمعة
والسبت.

استثناء طلبة الطب البشري يف املرحلة اإلكلينيكية  2020/10/11التدريس يف اجلامعات
االردنية الرسمية
(السنوات الرابعة واخلامسة والسادسة).
واخلاصة عن طريق
استثناء طلبة طب األسنان للسنتني الرابعة
التعليم اإللكتروني عن
واخلامسة.
بعد يف جميع التخصصات
استثناء طلبة التمريض للسنتني الثالثة والرابعة.
واملستويات (البكالوريوس
والدبلوم واملاجستير
استثناء مواد املختبرات واملواد ذات التطبيقات
والدكتوراه).
العملية والبدنية.

 -تسجيل  2054حالة إصابة.

 2020/10/13كسر حاجز  2000إصابة
يومية.

سيحظر تنقل األشخاص ابتداء من الساعة  2020/10/22إصدار رئيس الوزراء
 ُد.بشر اخلصاونة أمري
ً
ليال وحتى الساعة السادسة
احلادية عشرة
الدفاع  19و.20
صباح ًا ،وستُ غلق املنشآت من الساعة العاشرة ليالً
وحتى السادسة صباح ًا ،باستثناء املنشآت التي
أن طبيعة عملها تقتضي خالف
يقرر رئيس الوزراء ّ
ذلك.
 فرض حظر شامل للتجوال أيام اجلمعة من كلأسبوع ،حتى نهاية العام.
 استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصلالدراسي األول.
 -تسجيل  3800إصابة يومية ،جميعها محلية.

 2020/10/27كسر حاجز  3000إصابة
يومية .

تسجيل  57حالة وفاة.

 2020/10/31تسجيل أعلى حصيلة
وفيات منذ بدء اجلائحة.
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 -تسجيل  5877إصابة.

التاريخ

األحداث

2020/11/2

كسر حاجز  5000إصابة
يومية.

2020/11/4

كسر حاجز  1000وفاة
منذ بدء اجلائحة.

 2020/11/10االنتخابات النيابية
للمجلس التاسع عشر.
 2020/11/11فرض حظر جتول شامل
ملدة أربعة أيام.
 2020/11/18كسر حاجز  7000إصابة
يومية.
 2020/11/19كسر حاجز  2000حالة
وفاة منذ بدء اجلائحة.
2020/12/5

كسر حاجز  3000حالة
وفاة منذ بدء اجلائحة.

 2020/12/22مجلس الكنائس يدعو
القتصار احتفاالت عيد
امليالد ورأس السنة على
الصلوات واألمور األسرية
دون جتمعات.
 2020/12/30استمرار حظر اجلمعة
والقطاعات واألنشطة
غير املصرح لها بالعمل.
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