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إدارة األزمةالصحيةالـمرتبطة بجائحة كورونا
عمال بتعليمات رئيس اجلمهورية ،السيد عبد الـمجيد تبون ،القائد األعلى للقوات الـمسّلحة ووزير الدفاع
الوطني ،وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد ــ  ، 19والسلطة
}

{

الصحية ،قّرر السيد عبد العزيز جراد ،الوزير األول،اعتماد تدابير بعنوان جهاز تسيير األزمة الصحية
الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا }كوفيد ــ .{19
ما في إطار احلفاظ على صحة املواطنني وحمايتهم من أي خطر النتشار فيروس كورونا كوفيد ــ
وإذ تندرج دائ ً
}

 ، 19فإن هذه التدابير الـمدعّمة بالـمسعى القائم على أساس احلذر والتدرج والـمرونة ،ترمي ،بالنظر إلى
{

الوضع الوبائي ،إلى متديد العمل باجلهاز احلالي للحماية والوقاية .

وتتمثل هذه التدابير حتديًدا فيما يلي:
ميدد إجراء احلجر اجلزئي الـمنزلي لـمدة شهر ) ،(01كما يلي:
§ يطبق إجراء احلجر اجلزئي الـمنزلي من الساعة منتصف الليل ) (00h00إلى غاية الساعة الرابعة

)(04h00

صباحا ،على الواليات التسعة عشر ) (19اآلتية :أدرار ،األغواط ،باتنة ،بجاية ،البليدة ،تبسة ،تيزي وزو،

اجلزائر العاصمة ،جيجل ،سطيف ،سيدي بلعباس ،قسنطينة ،الـمسيلة ،ورقلة ،وهران ،بومرداس،
الوادي ،تيبازة وتقرت.
§

ال يخص إجراء احلجر اجلزئي الـمنزلي الواليات التسعة والثالثني ) (39اآلتية :الشلف ،أم البواقي،

بسكرة ،بشار ،البويرة ،متنراست ،تلمسان ،تيارت ،اجللفة ،سعيدة ،سكيكدة ،عنابة ،قالـمة،
الـمدية ،مستغامن ،معسكر ،البيض ،إليزي ،برج بوعريريج ،الطارف ،تندوف ،تيسمسيلت،
خنشلة ،سوق أهراس ،ميلة ،عني الدفلى ،النعامة ،عني متوشنت ،غرداية ،غليزان ،متيمون ،برج باجي
مختار ،أوالد جالل ،بني عباس ،عني صالح ،عني قزام ،جانت ،الـمغير والـمنيعة.
تطبق تدابير هذا احلجر ابتداًء من يوم السبت  22ماي . 2021
1

وميكن للوالة ،بعد موافقة السلطات الـمختصة ،اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل والية،
السيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية ،أو مكاًنا ،أو حيا أو أكثر،
يشهد بؤًرا للعدوى.
وفي هذا الصّدد ،فإن احلكومة جتدد نداءاتها للـمواطنني للحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتعبئة في
هذه الـمعركة ضد انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد ــ  19في بالدنا ،من خالل مواصلة االمتثال بدقة
للتدابير الوقائية الـموصى بها ،على غرار التباعد اجلسدي ،واالرتداء اإلجباري للكمامة ،وغسل اليدين
}

باستمرار.

{

