بيان صحفى
دراسة لقياس أثر فريوس كورونا علي األسر املصرية
( %96.3من األسر املصرية على دراية تامة بأعراض فريوس كورونا املستجد)
أصدر اجلهـاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء اليوم السبت املوافق  2020 / 6 / 20بياناً صحفياً مبناسبة إعداد
دراسة لقياس أثر فريوس كورونا لرصد أثار الفريوس على حياة االسرة املصرية ،اداركا من اجلهاز بأهمية رصد كل
التغريات التى تطرأ على اجملتمع ،بفرتة مرجعية منذ بداية ظهور فريوس كورونا املستجد فى نهاية شهر فرباير .2020

أهم املؤشرات الصادرة عن الدراسة:
 -1معلومات األٍسر عن فريوس كورونا:
-

أغلبية االسر على دراية تامة بأعراض فريوس كورونا املستجد بنسب تصل إىل  %96.3ترتفع قليال فى احلضر عن
الريف .ذكرت أغلب األسر( )%95.6قد ذكروا أن إرتفاع احلرارة من أهم أعراض االصابة بفريوس كورونا ،ويليه
احتقان احللق بنسبة  ، %76.0ثم اإلسهال ( .)%35.4وأقل نسبة كانت لإلمساك (. )%6.1

-

ذكرت أكثر من نصف األسر أن اإلجراء األكثر أهمية للتقليل من خماطر انتشار الفريوس هو حظر التجوال ،ثم
أغالق اإلماكن اليت بها ازدحام بنسبة ( .)%42.3وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حواىل .)%5

 -2أثر فريوس كورونا على احلالة العملية للمشتغلني:
-

 %61.9من إمجاىل األفراد تغريت حالتهم العملية ،وكان تغري احلالة العملية كما يلي :أن أكثر من نصف
االفراد املشتغلني ( )%55.7أصبحوا يعملون أيام عمل أقل او ساعات عمل أقل من املعتاد هلم %26.2 ،من األفراد
تعطلوا %18.1 ،أصبحوا يعملوا عمل متقطع.
التوزيع النسبى لألفراد طبقا لكيفية تغير الحالة العملية منذ ظهور فيروس كورونا
ومحل اإلقامة
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أفاد حواىل ربع األفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفريوس ،أما أغلبية األفراد ( )%73.5فقد أفادوا بأن الدخل قد
اخنفض ،وأقل من  %1أفادوا بارتفاع الدخل .أعلى نسبة أدت اىل إخنفاض الدخل كانت بسبب اإلجراءات
االحرتازية حيث بلغت  ، %60.3يلى ذلك التعطل  ، %35.5ثم اخنفاض الطلب على النشاط (.)%31.5

 -3أثر فريوس كورونا على منط استهالك االسرة:
 بالنسبة ألهم السلع اليت اخنفض استهالكها :السلع الغذائية مثل اللحوم ،الطيور ،االمساك ،الفاكهة وسبباالخنفاض فى الغالب يرجع إىل اخنفاض دخل االسرة .وهناك بعض السلع الغري غذائية مثل املالبس ،مصاريف املدارس
 .الدروس اخلصوصية  .مصاريف النقل واملوصالت وكان سبب اإلخنفاص فى الغالب يرجع اىل أسباب متعلقة
باإلجراءات االحرتازية مثل إغالق املدارس واملطاعم واملقاهي وساعات احلظر ملواجهة الفريوس .
 بالنسبة ألهم السلع التى ارتفع استهالكها :السلع الغذائية مثل األرز  ،زيت الطعام ،البقوليات ،وأهم سبب لالرتفاعهو زيادة الكمية ،والسلع األخرى ،مثل األدوات الطبية األخرى (قفازات  -كمامات)  ،املنظفات واملطهرات و فواتري
اإلنرتنت .أهم سبب هو املتعلق باإلجراءات اإلحرتازية ملواجهة الفريوس.

 -4توقعات األسرة عن الدخل خالل الثالثة أشهر القادمة يف ظل ازمة كورونا:
  %46.5من األسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل األسرة خالل الثالث شهور القادمة ،وارتفعت هذه النسبةلتصل اىل  %51.5باحلضر مقابل  %42.4بالريف ،وفى املقابل فقد توقعت نسبة  %48.2من األسر وخاصة يف الريف
حدوث اخنفاض يف مستوى الدخل حيث بلغت  %52.3مقابل  %43.3باحلضر.
  %45.3من األسر ترى ان اإلجراءات االحرتازية هي السبب االساسى لتعديل الدخل (الزيادة/النقص) ،يليه التوقعبانتهاء األزمة ( ،)%29.2ثم بسبب اإلجراءات االقتصادية اليت قامت بها الدولة ( ،)%14.9وأقل نسبة كانت بسبب
زيادة املساعدات االجتماعية (.)%2.8

 -5كيفية مواجهة األسر ألثار فريوس كورونا:
 حوالي نصف األسر تقوم باالقرتاض من الغري ،وحوالي  %17من األسر تعتمد على مساعدات أهل اخلري ،فى حني أنحوالي  %5.4من األسر حصلت على منحة العمالة غري املنتظمة وذلك يف حالة عدم كفاية الدخل.
 حملاولة تغطية احتياجات األسرة يف حالة نقص الدخل ،فإن معظم األسر تقوم بتخفيض نسب االستهالك االسبوعيمن اللحوم/الطيور/األمساك ،يليها االعتماد على بدائل اقل تكلفة مثل (البقوليات -املعلبات .اخل) ثم االعتماد على
املدخرات ثم ختفيض اإلنفاق على السلع الغري غذائية ،ثم بيع بعض األصول ،ثم االعتماد على املساعدات من
األصدقاء واالقارب ،أو االقرتاض من الغري وقد ارتفعت أغلب هذه النسب يف الريف عن احلضر.
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