
 

ماه - مارچ-32021

مستفید شونده گان ماه مارچ سال 2021 در بخش پاسخ دهی به حوادث:

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه مارچ 202۱ مجموعاً تعداد ۱۸۹ جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه مارچ 202۱ مجموعاً تعداد  )۹( پیام تبادله شده  است.

مدیر مسوول: محب الله شیرزی
مدیر دیزاین: سمسور فخری

آدرس: افغانستان، کابل، ناحیه پنجم، افشارسیلو، دفرت مرکزی جمعیت هالل احمر افغانیشامره متاس: 0728900147 / 0728900103 پست بکس: 3066
Afghan Red Crescent Society: www.arcs.afinfo@arcs.af

منبع کمک کنندهنوع مواد مساعدتیتعداد افرادوالیات

سره میاشتمواد غیر خوراکی۳۵پروان

دریفمواد خوراکی۴۳۱۳پنجشیر

سره میاشتمواد غیر خوراکی۷۳0سرپل

صلیب سرخ چینمواد غیر خوراکی۴۴۳۷غور

صلیب سرخ چینمواد  خوراکی۴۵۵۱فاریاب

دریفمواد خوراکی 2۱۴۵کاپیسا

یونیسفمواد خوراکی ۵۷0کندز

یونیسفمواد غیر خوراکی۳۷2کنر

سره میاشتمواد غیر خوراکی 2۸۷لغمان

یونیسفمواد خوراکی ۱۸۹0ننگرهار

یونیسفمواد خوراکی ۱۴00نورستان

20۷30 تنجمله مستفید شونده گان:



عرضه خدمات صحی طی ماه جنوری سال 2021
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.

مدیر مسوول: محب الله شیرزی
مدیر دیزاین: سمسور فخری

آدرس: افغانستان، کابل، ناحیه پنجم، افشارسیلو، دفرت مرکزی جمعیت هالل احمر افغانیشامره متاس: 0728900147 / 0728900103 پست بکس: 3066
Afghan Red Crescent Society: www.arcs.afinfo@arcs.af

مرستون ها
در ۵ مرستون(کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار) مجموعاً ۸2۵ تن مشمول از امکانات و سهولت های مرستون ها برخوردار بوده که از جمله ۳22 تن 

مریضان روانی در مرستون های کابل و هرات تحت محافظت و تداوی قرار دارند.

تعلیمات صحی مشکوکین رجعت داده 
شده مشکوکین اسکرینینگ/

غربال
خدمات صحی 

سراپا مراکز صحی

۶2۳۷2 ۸0 ۱۸۴ ۴۳۷۷ ۷0۱۳۹ کلینیک های ثابت
۴2۷2۴ ۳۶ ۳۱۸ ۴۴۱۸ ۴۳۸۱۹ تیم های سیار صحی 
۱۱22۱ ۳۷ ۹۹ ۴۹۹۶ 2۴۳۵۱ مراکز صحی فرعی
20۷۱ 0 ۱2 2۵۴ ۴۵۳۶ کلینیک صحی جامع

۱۷۹۷۷ ۱۸۶ ۴۳۸۹ 2۴۶۹۹ ۳2۷۷2 تیم های سیار معافیت کتلویی
0 0 ۱۴۶۸ ۱۴۹۴ ۱۴۹۴ شفاخانه مرکزی کوید۱۹

13۹3۵3 33۹ ۶۴۷0 ۴023۸ 1۷۷111 مجموعه


