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معرض الصحافة الوطنية
الجريدة

العنوان

وزارة الصحة 12 :والية لم
تسجل أية حالة جديدة
بكورونا

كورونا تضرب بقوة في
الجزائر 910 ..حالة خالل
 24ساعة

الكاتب

خالد  .زوبيري

نادية  .بن طاهر

امللخص
نشرت وزارة الصحة ،اليوم اإلثنين ،الحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات
الترصد لفيروس كورونا كوفيد  19-في الجزائر خالل  24ساعة األخيرة.
وحسب بيان الوزارة ،فقد تم تسجيل  910حالة جديدة ،أي بنسبة حدوث
تقدر ب  2,1حالة لكل مئة ألف نسمة خالل  24ساعة األخيرة.
وأوضح المصدر نفسه ،أن  30والية سجلت أقل من  9حاالت ،بينما لم
تسجل  12والية أية حالة جديدة ،بالمقابل سجلت  18والية أكثر من 10
حاالت .كما تماثل إلى الشفاء  455مريضا خالل  24ساعة األخيرة ،ليص
إجمالي المتعافين من كورونا إلى .45.088
هذا ويتواجد حاليا  50مريضا على مستوى العناية المركزة.
وفي األخير دعت وزارة الصحة المواطنين إلى اليقظة ،احترام قواعد
النظافة والمسافة الجسدية ،االمتثال لقواعد الحجر الصحي ،واالرتداء
اإللزامي للقناع.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم اإلثنين ،عن تسجيل  910إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر ،الدكتور
جمال فورار ،ارتفع إجمالي اإلصابات بالفيروس التاجي إلى  68589حالة.
كما تم تسجيل  14وفاة جديدة خالل  24ساعة االخيرة ،ليرتفع اإلجمالي
إلى .2168

بينما تماثل  455مريضا للشفاء ،ليرتفع اإلجمالي إلى .45088

 68589إصابة بفيروس
كورونا في الجزائر بينها
 2168وفاة ..و 45148
متعاف

آخر مستجدات فيروس
كورونا

/

س.أ

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل  910إصابة جديدة بفيروس كورونا في
الجزائر في أخر  24ساعة  ،ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى 68589
حالة .
كما تم تسجيل  14وفاة جديدة خالل  24ساعة األخيرة  ،ليرتفع اإلجمالي
إلى . 2168
بينما تماثل  455مريضا للشفاء  ،ليرتفع اإلجمالي إلى . 45148

تم تسجيل  910إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خالل الـ 24ساعة
األخيرة ،حسبما أعلنت اليوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الفيروس.
و بهذا بلغ العدد اإلجمالي لإلصابات منذ بداية الجائحة في الجزائر
 68.589حالة.
كما تم تسجيل  14وفاة جراء الفيروس خالل نفس الفترة ،ليرتفع العدد
اإلجمالي للوفيات إلى  2165حالة وفاة
فيما تماثل  455مريضا للشفاء خالل نفس الفترة ،حسبما أفاد الناطق
الرسمي للجنة تحري الفيروس في الجزائر الدكتور جمال فورار.

عدد إصابات كورونا اليومية
يتخطى الـ900

س  .عبد الجليل

كورونا :ترتيبات إضافية
لتدعيم تدابير الوقاية
والحماية التي اعتمدتها
السلطات العمومية

/

حملت أحدث حصيلة لعدد اإلصابات اليومية بفيروس كورونا المزيد من
األخبار غير السارة للجزائريين حيث تم إحصاء  910إصابة ـ وهي
الحصيلة األعلى منذ بدء الوباء ـ إلى جانب  14حالة وفة ـ رحم هللا موتانا
جميعا ـ بالموازاة مع ترتيبات وإجراءات جديدة أقرتها الحكومة على أمل
إنقاذ ما ـ ومن ـ يمكن إنقاذه..

اتخذ الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد ،ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير
الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير األزمة الصحية
الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد  ،)19-حسب ما أفاد به بيان
لمصالح الوزير األول ،فيما يلي نصه الكامل:
"تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ،القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وزير الدفاع الوطني ،وعقب المشاورات مع اللجنة
العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19-والهيئة الصحية،
اتخذ السيد عبد العزيز جراد ،الوزير األول ،ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير
الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير األزمة
الصحية.
فعلى غرار المسعى الرامي إلى تخفيف تدابير الحجر ،الذي تم اعتماده
بطريقة تدريجية ومراقبة ،فإن هذه التدابير اإلضافية التي تهدف إلى تدعيم
نظام الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر النتشار
فيروس كورونا (كوفيد  )19-سيتم تنفيذها تدريجياذ حسب تطور الوضع
الوبائي.

تسجيل  455حالة شفاء
خالل  24ساعة
14وفاة و 910إصابة جديدة
بفيروس كورونا

تسجيل  910إصابة جديدة
ووفاة 14
كورونا تضرب بقوة في
الجزائر

كورونا… تسجيل 910
اصابة جديدة خالل 24
ساعة

/

إ.ض

ع.ر

أعلنت وزارة الصحة ،اإلثنين ،تسجيل  14وفاة و 910إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة في الجزائر.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  68589إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و 2168حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  455حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 45148
متعاف من الفيروس.

سجلت  910إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-ووفاة  14خالل
ال 24ساعة األخيرة في الجزائر حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي
للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وأكد 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.

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم اإلثنين ،عن تسجيل  910إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.

كوفيد  :19-تدعيم تدابير
الوقاية والحماية

م.ش

اتخذ الوزير األول ،السيد عبد العزيز جراد ،ترتيبات إضافية لتدعيم تدابير
الوقاية والحماية التي اعتمدتها السلطات العمومية في تسيير األزمة الصحية
الناجمة عن تفشي وباء كورونا (كوفيد  ،)19-حسب ما افاد به يوم االحد
بيان لمصالح الوزير األول

