
 

ماه - اپریل-42021

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

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه اپریل 2021 مجموعاً تعداد 166 جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه ماراپریل 2021 مجموعاً تعداد  )109( 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
رابط العالم اسالمیمواد خوراکی3850کابل

حوادث دولتمواد خوراکی2100ارزگان

سره میاشتمواد غیر خوراکی656لوگر

6606 تنجمله مستفید شونده گان:



عرضه خدمات صحی طی ماه  اپریل 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

تعلیمات صحی مشکوکین رجعت داده 
شده مشکوکین اسکرینینگ/

غربال
خدمات صحی 

سراپا مراکز صحی

62007 88 241 6398 80257 کلینیک های ثابت
44630 82 301 9605 39932 تیم های سیار صحی 
13306 0 3 3488 25043 مراکز صحی فرعی
2982 0 14 288 5150 کلینیک صحی جامع

13636 268 3670 19282 25091 تیم های سیار معافیت کتلویی
3432 0 1692 1716 1716 شفاخانه مرکزی کوید19

139993 438 5921 40777 177189 مجموعه

مرستون ها
در 5 مرستون(کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار) مجموعاً 825 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.


