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الكاتب

تسجيل  420حالة شفاء
خالل  24ساعة
 14وفاة و 844إصابة جديدة
بفيروس كورونا

إيمان كيموش

امللخص
أعلنت وزارة الصحة ،السبت ،تسجيل  14وفاة و 844إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  66819إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2139حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  420حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 44259
متعاف من الفيروس.

كورونا في الجزائر13 :
والية لم تسجل أية إصابة
و 21والية سجلت أكثر من
 10حاالت

/

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل  844إصابة جديدة بفيروس
كورونا ووفاة  14خالل  24ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف باإلعالم عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع
حصيلة اإلصابات إلى  66819حالة مؤكدة بالفيروس.
وبهذا الحصيلة الجديدة ،نسجل نسبة حدوث تقدر بـ  1.9حالة لكل مئة ألف
نسمة خالل  24ساعة األخيرة.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى  2139حالة وفاة.

بعد دخول اإلجراءات الجديدة
حيز التطبيق واستمرار
ارتفاع عدد اإلصابات
وزير الداخلية يبحث الوضع
الوبائي لـ"كورونا" مع
الوالة

غلق األسواق وفضاءات التسلية وإطالق حمالت تعقيم واسعة بالواليات
/

بحث وزير الداخلية والجماعات المحلية ،كمال بلجود ،أمس ،مستجدات
الوضع الوبائي لجائحة "كوفيد  ،"19-مع الوالة ،بالتزامن مع تواصل
ارتفاع عدد اإلصابات بالفيروس ،واستمرار اتخاذ إجراءات استثنائية للحد
من انتشار الوباء.

