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العنوان

امللخص

الكاتب

أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات  ،اليوم األربعاء  ،ن

رقم قياسي جديد  ...الجزائر
تسجل  1038إصابة جديدة
بفيروس كورونا

/

تسجيل  1038إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر في أخر 24
ساعة  ،ليرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات إلى  70629حالة .
كما تم تسجيل  20حالة وفاة جديدة  ،ليصبح العدد اإلجمالي  2206حالة .
كما تم تسجيل  627حالة تماثلت للشفاء في أخر  24ساعة  ،ليصبح العدد
اإلجمالي  46326حالة .

كوفيد  :19-ارتفاع رهيب في
عدد اإلصابات

إسالم  .ب

تواصل الجزائر تسجيل أرقام مخيفة في عدد اإلصابات الجديدة بفيروس
كورونا المستجد ما يبين التدهور الكبير الذي تعرفه الوضعية الوبائية في
البالد مؤخرا.
وأعلنت لجنة رصد ومتابعة الجائحة ،اليوم األربعاء ،إحصاء  1038إصابة
بالفيروس خالل الـ 24ساعة الماضية ،وهو أعلى رقم تسجله الجزائر منذ
بداية انتشار الوباء أواخر شهر فيفري .2020

طوارئ في المستشفيات

تسجيل  627حالة شفاء
خالل  24ساعة
20وفاة و 1038إصابة
جديدة بفيروس كورونا

س  .إبراهيم

/

تعيش مستشفيات القطر الوطني حالة طوارئ حقيقة في ظل االرتفاع الكبير
ألعداد المصابين بكورونا وفيما تم الكشف عن تسجيل  1038حالة جديدة
خالل  24ساعة و 20حالة وفاة ـ وهي حصيلة قياسية ـ وفيما سجلت 627
حالة شفاء جديدة أعلنت نائب مدير بمديرية المصالح الصحية بوزارة
الصحة والسكان وإصالح المستشفيات المية ياسف أمس األربعاء بالجزائر
العاصمة عن رفع قدرة استيعاب المصالح االستشفائية المخصصة للتكفل
بالمصابين بفيروس كوفيد  19-عبر الوطن إلى نسبة  65بالمائة عند
الحاجة.

أعلنت وزارة الصحة ،األربعاء ،تسجيل  20وفاة و 1038إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد ،خالل الـ 24ساعة األخيرة.
وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة ،إن الحصيلة اإلجمالية
ارتفعت إلى  70629إصابة مؤكدة بكوفيد  19-و  2206حالة وفاة منذ بدء
تفشي الجائحة في البالد.
كما تم تسجيل  627حالة شفاء جديدة بشكل يرفع اإلجمالي إلى 46326
متعاف من الفيروس.

بعد تجاوز اإلصابات عتبة
 1000حالة يوميا
أطباء :اإلمكانات محدودة
والوقاية هي الحل

حياة  .ك

نائب مدير بمديرية المصالح
الصحية بوزارة الصحة:
رفع قدرة استيعاب
المستشفيات باألس ّرة إلى
٪65

/

تجاوزت حاالت «كوفيد ـ  »19عتبة  1000إصابة يوميا في منحنى
تصاعدي كبير وخطير يبعث على الخوف والقلق ويطرح في نفس الوقت
تساؤالت حول اإلمكانات الموفّرة للتكفل بالمصابين على مستوى
المؤسسات االستشفائية والوقاية منه ،لتزامنه مع الدخول االجتماعي
والمدرسي ،حيث يكون انتقال العدوى بشكل أوسع وأسرع.
أعلنت نائب مدير بمديرية المصالح الصحية بوزارة الصحة والسكان
واصالح المستشفيات المية ياسف ،أمس ،بالجزائر العاصمة ،عن رفع
قدرة استيعاب المصالح االستشفائية المخصصة للتكفل بالمصابين بفيروس
كوفيد  19-عبر الوطن إلى نسبة  ٪65عند الحاجة.
وأكدت ذات المسؤولة في تصريح لوكالة األنباء الجزائرية ،أن قدرة
األسرة المخصصة للمصابين
استيعاب المصالح االستشفائية ،من حيث
ّ
بفيروس كورونا عبر القطر ،بلغت حاليا  ٪49,49من حيث االستشفاء
ونسبة  ٪38,66بمصالح اإلنعاش ،مشيرة الى ارتفاع النسبة ببعض
الواليات ذات الكثافة السكانية العالية ،على غرار الجزائر والبليدة وتيزي -
وزو وسطيف وسعيدة وقسنطينة وبرج بوعريريج ،التي تعرف ارتفاعا من
حيث شغل األسرة تتراوح ما بين  51الى .٪80
ونظرا لتفاقم الوضعية الوبائية خالل األيام األخيرة والتي وصفتها السيدة
ياسف بـ»الخطيرة جدا» ،حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد اإلصابات.
وللتحكم في هذه الوضعية ،أطلقت الوزارة -كما أضافت « -مستوى
استعجاليا لرفع قدرة استيعاب األسرة االستشفائية الى نسبة ».٪65

وزارة الصحة تحدد نسبة

تد ّعمت المستشفيات الوطنية بـمجموع  1800سرير إضافي سيدخل قيد
 65بالمائة معيارا لتشب ّع
االستغالل وفق حاجات كل مستشفى وحسب معدل االستقبال بها .من
المستشفيات
األسرة
عبد الغاني  .بحفير جهتها ،حدّدت وزارة الصحة نسبة  65بالمائة معيارا لتشبع
ّ
المستشفيات الوطنية تتجنّد
بالمستشفيات ،لتجنب الطوارئ والفوضى بمراكز الصحة من جهة ،وألخذ
الوقت الكافي للتجنّد بأسرة وهياكل إضافية من جهة مغايرة .
بـ 1800سرير إضافي للتكفل

بمرضى كورونا

رئيس الجمعية الوطنية
للتجار يدق ناقوس الخطر
ويكشف:
 50ألف تاجر وحرفي
أوقفوا نشاطهم منذ بداية
كورونا

إ .ض

سجلت ....إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد  )19-خالل الـ  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 .بدورها أكدت وزارة
الصحة والسكان و اصالح المستشفيات تخصيص  1800سرير
اضافي عبر الوطن للمصابين بكوفيد  19في ظل المنحى التصاعدي لهذا
الداء .وأبرز رئيس الهيئة الوطنية لترقية و تطوير الصحة البروفسور
مصطفى خياطي في تصريحات اذاعية أمس أن ارتفاع عدد االصابات
الجديدة بهذه الوتيرة المتسارعة كان متوقعا بعد الدخول االجتماعي منبها
الى أن نسبة االصابة العالية المسجلة بواليات شرق البالد تفسر ارتفاع
معدل الكثافة السكانية .ودعا في هذا السياق الى االلتزام باإلجراءات
الوقائية للقضاء على هذا الوباء .

وزارة الصحة والسكان
وإصالح المستشفيات:
تخصيص  1800سرير
إضافي لمرضى كورونا عبر
الوطن

وزارة الصحة1038 ..
إصابة جديدة بكورونا في
الجزائر

وزارة الصحة :تخصيص
1800سرير إضافي لمرضى
الكورونا عبر الوطن

خ  .قدوار

م.ش

م.ش

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات تخصيص 1800
سرير إضافية عبر الوطن للمرضى المصابين بكوفيد  19في ظل المنحى
التصاعدي لهذا الداء.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لترقية و تطوير الصحة البروفسور ،مصطفى
خياطي ،في تصريح للقناة اإلذاعية األولى إن ارتفاع عدد اإلصابات
الجديدة بهذه الوتيرة المتسارعة كان متوقعا بعد الدخول االجتماعي ،مشيرا
إلى أن نسبة اإلصابة العالية المسجلة بواليات شرق البالد تفسر ارتفاع
معدل الكثافة السكانية .ودعا في هذا السياق إلى االلتزام باإلجراءات
الوقائية للقضاء على هذا الوباء.

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات ،اليوم األربعاء،عن
تسجيل  1038إصابات جديدة بفيروس كورونا كوفيد  19خالل  24ساعة
الماضية وتمثل أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء
ليرتفع العدد اإلجمالي للحاالت المسجلة منذ بداية إنتشار الفيروس في البالد
70629إصابة.

أكدت وزارة الصحة و السكان و اصالح المستشفيات تخصيص 1800
سرير اضافي عبر الوطن للمصابين بكوفيد  19في ظل المنحى التصاعدي
لهذا الداء.
وأبرز رئيس الهيئة الوطنية لترقية و تطوير الصحة البروفسور مصطفى
خياطي في تسجيل للقناة األولى أن ارتفاع عدد االصابات الجديدة بهذه
الوتيرة المتسارعه كان متوقعا بعد الدخول االجتماعي منبها الى أن نسبة
االصابة العالية المسجلة بواليات شرق البالد تفسر ارتفاع معدل الكثافة
السكانية.

