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تسيير األزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس 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 ،{19
والسلطة الصحية ،قّرر الوزير األول ،السيد أمين بن عبد الرحمان  ،اتخاذ جملة من التدابير التي 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  ،{19فإن هذه التدابير ترمي ،بالنظر إلى الوضع الوبائي ،إلى متديد العمل باجلهاز احلالي للحماية والوقاية

.
ولهذا الغرض ،ميّدد النظام احلالي للحماية والوقاية لـمدة واحدا وعشرين ) (21يوًما ،ابتداء من يوم

األربعاء  10نوفمبر .2021
وفي هذا السياق ،تذكر احلكومة بتوصيات اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا
)كوفيد (19.والسلطة الصحية ،التي تلح على ضرورة توخي الـمواطنني للحذر وحتليهم بأقصى درجات
اليقظة ،مؤكدة على أن انخفاض حاالت اإلصابة باجلائحة خالل هذه الـمرحلة ،ال يعني أن اخلطر قد وّلى
متاما ،في الوقت الذي تشهد فيه العديد من الـمناطق في العالم بداية موجة جديدة للجائحة.
وعليه ،فإن احلكومة حتث الـمواطنني على جتنب وضعيات التراخي وعلى مواصلة التقيد بصرامة بتدابير
الوقاية ،والسيما ارتداء الكمامة إجباريا واالمتثال لقواعد النظافة إلى جانب التطبيق الصارم لـمختلف
البروتوكوالت الصحية الـمعتمدة من طرف اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا
صصة لـمختلف األنشطة االقتصادية والتجارية واالجتماعية.
)كوفيد (19.والـمخ ّ
كما تذكر مرة أخرى بأهمية التلقيح الذي يشهد تطوره وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ماليني اجلرعات
من اللقاح مع أنه يشكل أحسن وسيلة لوقاية وحماية الـمواطنني والـمجتمع ككل ،مثلما يظل العنصر
األساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع الطبيعي واحلفاظ على األنشطة االقتصادية واالجتماعية.

وفي هذا اإلطار ،وريثما يتم إصدار جواز التلقيح الصحي قصد الولوج إلى بعض األماكن العمومية ،ومن
أجل تشجيع ديناميكية التلقيح ،قّررت السلطات العمومية أن تشترط ،من أجل فتح الفضاءات الرياضية
للجمهور ،تقدمي شهادة التلقيح كشرط للدخول إلى هذه الـمنشآت عند شراء التذكرة وكذا عند دخول
الـمالعب.

وبالتالي ،ومبناسبة الـمباراة القادمة للمنتخب الوطني ،وبعد الـموافقة التي منحت لتمكني  14.000متفرج
ضا على التظاهرات
من حضور هذا اللقاء ،يعلم اجلمهور الـمهتم بتنفيذ هذا اإلجراء ،الذي سيطبق أي ً

الرياضية األخرى مبقاييس تتالءم مع سعة استيعاب كل منشأة رياضية.
وأخيًرا ،فإن احلكومة جتّدد دعواتها إلى الـمواطنات والـمواطنني غير الـملقحني من أجل الـمشاركة بكثافة
في حمالت التلقيح الـمتواصلة عبر التراب الوطني ،وذلك بهدف وقاية مواطنينا من خطورة آثار هذه
اجلائحة ،على األصعدة الصحية واالقتصادية واالجتماعية.

