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امللخص
أعلنت وزارة الصحة ،اليوم األحد ،عن تسجيل  263إصابة بفيروس
كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب الناطق الرسمي للجنة متابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال
فورار ،ارتفع إجمالي اإلصابات إلى  56143حالة.
كما تم تسجيل  7وفيات خالل  24ساعة األخيرة ليرتفع اإلجمالي إلى
.1914
بينما تماثل للشفاء  163شخصا ،ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء
إلى  39095حالة.
كما تتواجد  29حالة بمصلحة العناية المركزة ،حسب ذات المصدر.

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر  56143إصابة
بينها  1914وفيات و  39095متعاف إلى غاية مساء اليوم األحد  ،بعد
تسجيل  263إصابة جديدة و  7وفيات و  163حالة شفاء في خالل
الساعات الـ 24األخيرة  ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار
المتحدث باسم لجنة رصد و متابعة الوباء .

 263إصابة جديدة بكورونا

س.أ

 56143إصابة بكورونا في
الجزائر

/

تم تسجيل  263إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خالل
الـ 24ساعة األخيرة حسبما أعلنت اليوم لجنة متابعة و تحري الفيروس.
و بهذا يرتفع العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة المؤكدة بالفيروس منذ بداية
الجائحة في الجزائر إلى  56.143حالة .و أضاف الناطق الرسمي لللجنة
الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل  9وفيات جديدة جراء الفيروس التاجي
خالل نفس الفترة ليبلغ العدد اإلجمالي للوفيات عقب اإلصابة بالفيروس منذ
بداية الجائحة في الجزائر  1914وفاة.
كما تم تسجيل  163حالة شفاء جديدة من الفيروس ليبلغ العدد اإلجمالي
لحاالت التشافي من الفيروس  39.095حالة.
و أضاف المصدر أنعدد المصابين المتواجدين في العناية المركزة بلغ 29
مريضا.
سجلت  263إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و 7حاالت وفاة
خالل الـ 24ساعة السابقة في الجزائر ،في الوقت الذي تماثل فيه 163
مريضا للشفاء ،حسب ما كشف عنه هذا األحد الناطق الرسمي للجنة رصد
ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء اإلعالمي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية
لفيروس (كوفيد  ،)19-أوضح فورار أن إجمالي الحاالت المؤكدة بلغ
 56143حالة منها  263حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 6ر 0حالة
لكل  100ألف نسمة) ،فيما بلغ العدد االجمالي لألشخاص الذين تماثلوا
للشفاء  39.095حالة.
كما بلغ العدد االجمالي للوفيات  1914حالة ،حسب فورار الذي أفاد كذلك
بأن  29مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.
وأضاف فورار أن  13والية سجلت بها أقل من  9حاالت و 25والية لم
تسجل أي حالة ،فيما سجلت  10واليات أخرى أكثر من  10حاالت.

أرقام فيروس كورونا
النهائية لنهار اليوم

تسجيل  163حالة شفاء
خالل  24ساعة
7وفيات و 263إصابة
جديدة بفيروس كورونا

قال أن الوضع الوبائي مقلق
مدير معهد باستور :حددنا
سبع بؤر لكورونا في
الجزائر
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نادية  .شريف

بلغت حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 56143
إصابة بينها  1914وفيات و 39095متعاف إلى غاية مساء اليوم
األحد ،بعد تسجيل  263إصابة جديدة و 7وفيات و 163حالة شفاء في
خالل الساعات الـ 24األخيرة ،حسب ما كشف عنه الدكتور جمال فورار
المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء.

أعلنت وزارة الصحة ،الجمعة ،تسجيل  7وفيات و 263إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  56143إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 1914حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  163حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 39095
متعاف من الفيروس.

أعلن المدير العام لمعهد باستور  ،الدكتور فوزي درار ،األحد ،أن تحقيقًا
حول الوضع الوبائي أدى إلى اكتشاف سبع بؤر لفيروس كورونا في
الجزائر.
وفي حديثه على موجات القناة الثالثة ،قال درار ،إن الوضع الوبائي مقلق،
مستبعدا أي إجراءات جديدة بشأن الحجر الصحي ،وموضحا أن “معهد
باستور أجرى دراسة أسفرت عن تحديد  7بؤر رئيسية في شرق وجنوب
الجزائر ،هي :البليدة ،بوفاريك ،الجزائر العاصمة ،ورقلة ،الطارف ،وعين
تيموشنت”.

 263إصابة جديدة بفيروس
كورونا

/

قال إن الوضعية الوبائية
مقلقة حاليا..فوزي درار:
ال إجراءات جديدة للحجر
الصحي
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كورونا  263 :إصابة جديدة,
 163حالة شفاء و  7وفيات
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سجلت اليوم 263 ،إصابة جديدة و 7حاالت وفاة خالل  24ساعة األخيرة
في الجزائر.
في الوقت الذي تماثل فيه  163مريضا للشفاء.

سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-خالل ال 24ساعة
األخيرة في الجزائر ،حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة رصد
ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وقال فورار بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين
اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية ،داعيا إياهم إلى االمتثال
لقواعد الحجر الصحي وااللتزام بارتداء القناع الواقي .بدوره قال فوزي
درار المدير العام لمعهد باستور ،أن الوضعية الوبائية بالجزائر تدعو
للقلق .
سجلت  263إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-و  7حاالت وفاة
خالل ال 24ساعة األخيرة في الجزائر ,في الوقت الذي تماثل فيه 163
مريضا للشفاء ,حسب ما كشف عنه يوم األحد الناطق الرسمي للجنة رصد
ومتابعة فيروس كورونا ,الدكتور جمال فورار.
وخالل اللقاء اإلعالمي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية
لفيروس (كوفيد  ,)19-أوضح السيد فورار أن إجمالي الحاالت المؤكدة بلغ
 56143حالة منها  263حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 6ر 0حالة
لكل  100ألف نسمة) ,فيما بلغ العدد االجمالي لألشخاص الذين تماثلوا
للشفاء  39.095حالة .كما بلغ العدد االجمالي للوفيات  1914حالة ,حسب
السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن  29مريضا يتواجدون حاليا في العناية
المركزة.

