
 

 اهليئة الوطنية جملابهة انتشار فريوس كورونا 

 إجراءات جديدة إضافية
ّ
 تقر

 2021 ليرفأ 28 األربعاء

 
 

ة ملجابهة انتشار الهيئة الوطنيّ أّن  رئاسة الحكومةب مصالح االعالم واالتصالأفادت 

اجتماعها  ،بقصر الحكومة بالقصبة ،2021أفريل  28اليوم األربعاء  عقدت فيروس كورونا

ة وأعضاء هشام مشيش ي وبحضور قادة األسالك األمنيّ  ،وري بإشراف رئيس الحكومةالّد 

 
ّ
 .جنة العلمّيةالل

  هشام مشيش ي في مستهّل االجتماع على الوضع ،وعاد رئيس الحكومة
ّ
ذي الوبائي ال

  ،يشهد نسقا مرتفعا
ّ
را ومدى فاعلّيتها داعيا إلى ضرورة متابعة وتقييم اإلجراءات املّتخذة مؤخ

 .لإلبقاء عليها أو تعديلها بغاية خفض نطاق عدوى الفيروس



 

لقيح يعتبر بطيئا وليس باملستوى املطلوب مضيفا أن هذا نسق عملّيات التّ  وأشار أّن 

 
ّ
 الن

ّ
 ر الوقاية والسق لن يوف

ّ
  ،زمة للمواطنحماية الال

ّ
 حاث

ّ
جنة إليجاد حلول عملّية ا أعضاء الل

 
ّ
 سريع في توفير جرعات إضافيّ للت

ّ
دقيق في منظومة ايفاكس قاحات إضافة إلى مزيد التّ ة من الل

 
ّ
 .ةلقيح حسب الفئات العمريّ ة التّ سجيل لتالفى اإلخالالت التي تحدث بخصوص أولويّ للت

 ،سمية باسم الحكومةاطقة الرّ لها النّ وعقب االجتماع عقدت ندوة صحفّية أعلنت خال

  حسناء بن سليمان أّن 
ّ
رت مواصلة تطبيق ة ملجابهة انتشار فيروس كورونا قرّ جنة الوطنيّ الل

 .قراراه سابقاإ ما تّم  ة املعتمدة سابقا وكّل ة والبرتوكوالت الصحيّ جملة اإلجراءات الوقائيّ 

ماي ما لم  16ماي إلى يوم 3الية التي ستعتمد بداية من يوم إقرار اإلجراءات التّ  كما تّم 

 :ر الوضع الوبائيمراجعتها على ضوء تطوّ  تتّم 

 جراء تحليلإأيام للوافدين من الخارج مع  7جباري ملدة حي اإل إقرار الحجر الصّ - 1

 PCR ابعبين اليوم الخامس والّس. 

حية وعرضه بصورة مستعجلة للمصادقة على اعداد مشروع قانون للطوارئ الّص - 2

 مجلس نوّ 
ّ
 .عباب الش

 مواصلة تعليق الّد - 3
ّ
 عليم االبتدائي واإل سبة للتّ روس بالن

ّ
انوي باستثناء عدادي والث

ة زنامة املدرسيّ و ة إلى مالئمة الرّ ة ودعوة األطراف املعنيّ ة باالمتحانات الوطنيّ األقسام املعنيّ 

 .يةسباب صّح روس أل ستوجبات فترة تعليق الّد مع م  

عالي ما عدا املستويات املعنية عليم السات التّ عد في مؤّس عليم عن ب  مواصلة التّ - 4

 ة والتي يتم فيها اعتماد التّ باملناظرات الوطنيّ 
ّ
صات ربّ عليم الحضوري املندمج وتطبيق الت

 .ةالحضوريّ 

 ةاخلية للمقاهي واالقتصار على الفضاءات الخارجيّ منع استعمال الفضاءات الّد - 5

).terrasse( 

 دعوة الّس - 6
ّ
اإلضافية باملناطق ذات الخطورة ة ة لتطبيق اإلجراءات االحترازيّ ادة الوال

 .املرتفعة



 

  ،من جهتها
ّ
الوضع  ة أّن نصاف بن عليّ  ،حةسمية باسم وزارة الّص دت الناطقة الرّ أك

نذار مرتفع جدا على غرار إة هي في مستوى مؤشرات الحالة الوبائيّ  ا وكّل الوبائي خطير جّد 

 لة يوميّ عدد الحاالت املسّج 
ّ
ات وأقسام اإلنعاش يواؤها في املستشفيإ تي تّم ا وعدد الحاالت ال

 .الة يوميّ وعدد الوفايات املسّج 

 جت بن عليّ كما عرّ 
ّ
 حية م  وارئ الّص ة على مشروع قانون للط

ّ
 ه قانون هامّ عتبرة أن

 
ّ
ة حية خاصّ وارئ الّص سيساعد في دعم اإلطار القانوني لتطبيق اإلجراءات في حالة الط

 
ّ
اإلجراءات  ملناطق وكّل نقل بين املدن وغلق بعض انقالت والتّ من التّ  قة بالحّد اإلجراءات املتعل

 ة والرّ الوقائيّ 
 
 .علن عنهادعية ملخالفة القرارات امل

ونسيين إلى ضرورة االلتزام باإلجراءات التي تم إقرارها ة التّ كما دعت نصاف بن عليّ 

ظر لالرتفاع الكبير لنسق تسجيل حاالت الوفايات وعدد ومزيد الوعي بخطورة الوضع بالنّ 

 
ّ
ة اإلنعاش والوضع العاملي سرّ أواء باملستشفيات وتوفير يب حالتهم اإل األشخاص الذين تتطل

 .رةالالت الجديدة املتحوّ ر انتشار الّس النتشار الوباء مع تطوّ 

جباري للوافدين من الخارج حي اإل ة أن إقرار الحجر الصّ شارت بن عليّ أياق وفي هذا الّس 

اللة على غرار الّس  ونسيةرة في البالد التّ الالت الجديدة املتحوّ يأتي تفاديا لدخول وانتشار الّس 

 .ةالبريطانيّ 

 



 



 



 

 


