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تسيير األزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19
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 الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان  ،اتخاذ تدابير وقائية يتعني
تنفيذها بعنوان جهاز تسيير األزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا }كوفيد ــ .{19
وإذ تندرج دوًما في إطار احلفاظ على صحة املواطنني وحمايتهم من أي خطر النتشار فيروس كورونا
}كوفيد ــ  ،{19وبالنظر إلى الوضع الوبائي ،فإن هذه التدابير ترمي إلى متديد العمل باجلهاز احلالي
للحماية والوقاية لـمدة عشر ة ) (10أيام ،اعتباًرا من يوم الثالثاء  25جانفي .2022
وجدير بالتوضيح أن التدابير الـمقّررة من قبل السيد رئيس اجلمهورية اخلاصة بتعليق الدارسة على مستوى
التربية الوطنية تبقى سارية إلى غاية يوم السبت  29جانفي .2022
جل خالل
جلة في األيام األخيرة قد جتاوز ما ُس ّ
وبهذه الـمناسبة ،تذّكر احلكومة بأن عدد اإلصابات الـمس ّ
ذروة الـموجة الثالثة من هذا الوباء ،مما يدل على خطورة الوضع الذي ميكن أن يعرض هياكلنا اإلستشفائية
إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد تشبعها ،مثلما ميكن أن يكون لهذا االنتشار تأثير قوي على سكاننا
وعلى األشخاص األكثر هشاشة ،السيما الذين لم يتم تلقيحهم بعد.
وعليه ،فإن احلكومة التي تسجل في هذه الـمرحلة أن أغلبية حاالت االستشفاء والوفاة قد لوحظت عند
األشخاص غير الـملقحني ،ال يسعها بهذا الصّدد ،إال أن حتث الـمواطنات والـمواطنني على اإلقبال بكثافة
على حمالت التلقيح التي مت إطالقها عبر كامل التراب الوطني.
فضال عن ذلك ،فإن احلكومة ،التي اتخذت إجراء منع عقد جميع امللتقيات واللقاءات والتجمعات ،إلى
غاية إشعار آخر ،تدعو أيضا الـمواطنني إلى جتنب كل جتمعات األشخاص واالجتماعات العائلية مهما كان
نوعها  ،والسيما حفالت الزواج واخلتان وغيرها من الـمناسبات.
وأخيرًا ،فإن احلكومة تدعو اجلميع إلى االستمرار في االلتزام ،بعزم وبدرجة عالية من الوعي ،بكافة
التوصيات والتدابير الصحية للوقاية واحلماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه األزمة الصحية.

