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الجريدة

العنوان
تسجيل  7وفيات و252
إصابة و 37حالة شفاء
ارتفاع جديد في إصابات
كورونا

الكاتب

/

امللخص
أعلنت وزارة الصحة ،األربعاء ،تسجيل  7وفيات و 252إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  55091إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 1880حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل 136حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 38482
متعاف من الفيروس ،فيما يتواجد  37مريضا في العناية المركزة.

كورونا في الجزائر :توزيع
عدد اإلصابات المؤكدة
بالفيروس عبر الواليات

م  .فيصل

أعلنت وزارة الصحة اليوم األربعاء عن تسجيل  252إصابة جديدة
بفيروس كورونا ووفاة  7خالل  24ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف باإلعالم عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع
حصيلة اإلصابات إلى  55091حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى  1880حالة وفاة.

ارتفاع إصابات كورونا في
الجزائر 252 ..حالة خالل
 24ساعة

كورونا  :توزيع اإلصابات
على الواليات

نادية بن طاهر

س .أ

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األربعاء ،عن تسجيل  252إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
بذلك ،ارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس التاجي بالبالد إلى  55091حالة.
وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا ،الدكتور
جمال فورار ،تم تسجيل االصابات الجديدة في  28والية ،بينما لم تسجل
 20والية أي إصابات جديدة.

سجلت  252إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و  7حاالت وفاة
خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
و جاء توزيع اإلصابات على الواليات كالتالي :
الجزائر 6.422 :

()42

البليدة 4.411 :

()25

وهران 4.202 :

()22

سطيف 3.375 :

()12

جراد يؤكد الحفاظ على
مستوى معقول من اإلصابات
رغم النقائص
الوضع ما زال حرجا
ومواصلة الجهود ضرورية
للقضاء على كورونا

/

دعا الوزير األول ،عبد العزيز جراد ،أمس ،إلى مواصلة بذل مزيد من
الجهود للقضاء على جائحة «كوفيد  ،»19-مؤكدا أن الوضعية الصحية
المتعلقة بوباء «كورونا» ما زالت حرجة.
أوضح الوزير األول ،أنه بفضل الجهود المبذولة تمت المحافظة على
مستوى معقول من اإلصابات بفيروس «كورونا» رغم بعض النقائص،
غير أن الوضع ال يزال حرجا ،في إشارة منه إلى عودة ارتفاع عدد
اإلصابات بالوباء خالل األيام األخيرة ليتجاوز سقف  220حالة ،بعد أن
تراجعت قبل فترة لتقترب من عتبة  100حالة في كل  24ساعة

