بياااان

هــــاااام:

بخصوص تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي...
بعد استشارة اللجنة العلمٌة والسلطة الصحٌة وتقٌٌم الوضعٌة الصحٌة عبر
التراب الوطنً ،قرر الوزٌر األول ،السٌد عبد العزٌز جراد ،بعد موافقة
السٌد رئٌس الجمهورٌة ،تمدٌد التدابٌر الـمتخذة بموجب أحكام الـمرسوم
التنفٌذي رقم  20ـ  185الـمؤرخ فً  24ذو القعدة عام  1441الـموافق
 16جوٌلٌة سنة  ،2020والـمتضمن تمدٌد تدابٌر تعزٌز نظام الوقاٌة من
 ،"19ومكافحته
انتشار وباء فٌروس كورونا "كوفٌد
وٌتعلق األمر بما ٌأتً:
ٌ .1مدد إجراء الحجر الجزئً الـمنزلً ،لـمدة خمسة عشر (ٌ )15وما ،من
الساعة الثامنة مسا ًء إلى غاٌة الساعة الخامسة صباحً ا من الٌوم
الـموالً ،بالنسبة لوالٌات :أدرار ،الشلف ،األغواط ،أم البواقً ،باتنة،
بجاٌة ،بسكرة ،بشار ،البلٌدة ،البوٌرة ،الجزائر ،الجلفة ،سطٌف ،سٌدي
بلعباس ،عنابة ،قسنطٌنة ،الـمدٌة ،المسٌلة ،معسكر ،ورقلة ،وهران،

برج بوعرٌرٌج ،بومرداس ،تٌسمسٌلت ،الوادي ،خنشلة ،سوق أهراس،
تٌبازة ،وغلٌزان.
ٌ )15وما ،بما فٌها
ٌ .2مدد منع حركة الـمرور لـمدة خمسة عشر (
السٌارات الخاصة ،من وإلى والٌات أدرار ،الشلف ،األغواط ،أم
البواقً ،باتنة ،بجاٌة ،بسكرة ،بشار ،البلٌدة ،البوٌرة ،الجزائر ،الجلفة،
سطٌف ،سٌدي بلعباس ،عنابة ،قسنطٌنة ،الـمدٌة ،المسٌلة ،معسكر،
ورقلة ،وهران ،برج بوعرٌرٌج ،بومرداس ،تٌسمسٌلت ،الوادي،
.
خنشلة ،سوق أهراس ،تٌبازة ،وغلٌزان
ال ٌعنى هذا اإلجراء وسائل نقل الـمستخدمٌن ونقل السلع.
ٌ .3مدد إجراء تعلٌق نشاط النقل الحضري العمومً والخاص لألشخاص
 )29سالفة
خالل العطلة األسبوعٌة فً الوالٌات التسع والعشرٌن (
الذكر.
ٌ .4بقى الوالة مخولٌن باتخاذ جمٌع التدابٌر التً تقتضٌها الوضعٌة
الصحٌة لكل والٌة ،بعد موافقة السلطات الـمختصة ،السٌما إقرار أو
تعدٌل أو تكٌٌف أوقات الحجر الـمنزلً الجزئً أو الكلً بشكل ٌستهدف
بلدٌة أو عدة بلدٌات أو بلدات أو أحٌاء تشهد بؤرا للعدوى.
 .5كما ٌبقى الوالة مخولٌن بمنح تراخٌص للمرور ،فً حالة الضرورة ،أو
.
فً حالة األوضاع االستثنائٌة
وتدعو الحكومة الـمواطنٌن إلى الـمزٌد من التجند فً تسٌٌر األزمة
الصحٌة  ،من خالل تضامنهم واإلنضباط الصارم فً التقٌد بكل التدابٌر
الـمتخذة بعنوان البروتوكوالت الصحٌة الـمعمول بها ،والسٌما احترام
تدابٌر النظافة والحواجز الـمانعة واإلرتداء اإلجباري للكمامة والتباعد
الجسدي.
وبهذا الشأن ،تطلب من كافة الـمواطنٌن مضاعفة الٌقظة وباألخص
خالل أٌام عٌد األضحى الـمبارك.

