
االثنني ١٣ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت04

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

٧٥٪ نسبة التزام املجمعات واملطاعم باالشتراطات

فرج ناصر

أكــد مدير عــام البلدية 
املنفوحي استمرار  م.أحمد 
اجلــوالت امليدانيــة للتأكد 
من التزام األسواق ومحالت 
باشــتراطات  التجزئــة 
الوزراء،  وقرارات مجلــس 
موضحا أن صعوبة األسواق 
الشعبية تكمن في السيطرة 
على مرتاديها، ونحن سعداء 
بعودة الروح لسوق املباركية 
مرة أخرى، الفتا الى اتخاذ 
بعض اإلجراءات االحترازية 
لعمليــة الدخول واخلروج 
وتقدير عدد املتواجدين في 
الســوق وهللا احلمد األمور 

مطمئنة جدا.
جــاء ذلك خــالل جولة 
ميدانية قام بها في ســوق 
أمــس  املباركيــة صبــاح 
لالطالع على سير العمل بعد 
استئناف احملالت لنشاطها 
خــالل املرحلــة الثانية من 
عودة احلياة رافقه خاللها 
نائب املدير العام لشــؤون 
العاصمــة واجلهراء  قطاع 
م.فيصــل اجلمعــة ومدير 
فرع بلدية العاصمة م.بدر 
بورقبة وعدد من املسؤولني 

في البلدية.
وأضاف املنفوحي: هناك 
التــزام كبير مــن احلضور 
بارتداء الكمامات والقفازات 
واستخدام املعقمات، وبعد 
مرور حوالي أسبوعني من 
بدء املرحلة الثانية فمعدالت 
اإلصابات تســير مبستوى 
ثابت، وهــذا يعطينا دافعا 
للسير في الطريق السليم، 
واتخذنــا بعــض القرارات 
القاسية في اآلونة األخيرة، 
حيث وصلت أوامر الغلق لـ 
١٤٠ من مجمعات وأســواق 

زودنا بتقرير مشجع، كانت 
محــالت التجزئــة ملتزمة 
بنســبة ٧١ ٪  واملطاعم ٩٠ ٪  
واملجمعــات التجارية ٨٨ ٪  
واإلجمالــي بكل األنشــطة 
٧٥ ٪  متمنيــا محاصرة هذا 
الوباء حتى ميكن االنتقال 

إلى مراحل أمامية.
وبســؤال حــول افتتاح 
ســوق اجلمعة بعد إغالقه 
مرة أخرى، قــال املنفوحي 
موعــد  فــي  افتتاحــه  مت 

محدد، لكن لألســف وقعت 
بعض املالحظات مثل عدم 
تطبيق االشتراطات، لذلك 
أصدرنا قــرارا بالغلق وإذا 
لم تقم إدارة السوق باتباع 
اإلجراءات الصحية فلن يتم 
فتحــه مرة أخرى، كاشــفا 
عــن أن إدارة املجمعات هي 
املسؤولة عن تنظيم الدخول، 
لذلك نقوم بإنزال العقوبة 
على أصحاب املجمعات في 

حال عدم االلتزام.

املنفوحي أكد خالل جولة بسوق املباركية أن األرقام مشجعة في املرحلة الثانية

(محمد هنداوي) م.أحمد املنفوحي وم.فيصل اجلمعة خالل اجلولة في سوق املباركية 

جانب من التفتيش على اخلضراوات بسوق املباركية

وقمنا بتحرير ٦٥٠ مخالفة 
و٦٧٦٧ إنذارا واســتخدمنا 
القانون بشكل حازم لضمان 
املواطــن واملقيــم  ســالمة 

ومحاصرة الوباء.
وكشــف أن هناك فريقا 
مــن وزارة الصحة يزودنا 
بتقاييم دورية حول األداء 
وخــالل الثالثة أيام األولى 
من بداية املرحلة الثانية كان 
التقييم العام لنسبة االلتزام 
٦١ ٪  وبعد مرور أســبوعني 

إغالق ١٤٠ مجمعًا وسوقًا وحترير ٦٥٠ مخالفة خالل اآلونة األخيرة 
لن يتم فتح سوق اجلمعة ما لم تقم إدارته بتطبيق اإلجراءات الصحية

ملشاهدة الڤيديو

٨٣٦ إصابة جديدة بـ «كورونا» ٦٥٪ منها ملواطنني
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٨٣٦ إصابة جديدة 
مبرض كورونا املستجد خالل 
الـ ٢٤ ساعة املاضية ليرتفع 

بذلك
 إجمالــي عــدد احلــاالت 
املسجلة في البالد إلى ٥٤٨٩٤ 
حالة فيما مت تسجيل ٤ حاالت 
وفاة ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس ٣٩٠ 
حالة. وقال املتحدث الرسمي 
باسم الوزارة د.عبداهللا السند 
أمــس إن مــن بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها، وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
املخالطني لهــا، موضحا أن 
احلــاالت الســابقة تضمنت 
٥٤٩ حالة ملواطنني كويتيني 
بنسبة بلغت ٦٥٫٦٧٪ و٢٨٧ 
حالة لغير الكويتيني بنسبة 
٣٤٫٣٣٪، مبينا أن املصابني 
حســب املناطــق الصحيــة 
جاءوا بواقع ٢٢٧ في االحمدي 
للجهــراء  و١٩٥  الصحيــة 
الصحيــة ١٧٥ في الفروانية 
الصحية و١٣١ بحولي الصحية 
و١٠٨ فــي منطقة العاصمة، 

في العناية املركزة  بلغ ١٥١ 
حالة ليصبح بذلك املجموع 
الكلــي جلميع احلاالت التي 
ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٩٤٩٤ 

حالة.
وأوضــح أن مجموع من 
أنهى فتــرة احلجر الصحي 
املؤسسي اإللزامي خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية بلغ ٢٩ شخصا 
بعــد القيام بــكل اإلجراءات 

الوقائيــة والتأكــد من خلو 
جميع العينات من الڤيروس 
علــى أن يســتكملوا مدة ال 
تقــل عن ١٤ يوما في احلجر 
الصحــي املنزلــي اإللزامــي 
اعتبــارا من تاريــخ مغادرة 

مركز احلجر املؤسسي.
وبــني أن عدد املســحات 
التي مت القيــام بها خالل الـ 
٢٤ ساعة املاضية بلغ ٣٨٣٥ 

مسحة.
مشــيرا إلــى أن مجموع 
بلــغ ٤٣٣٣٣٦  الفحوصــات 
فحصا، مجددا دعوة املواطنني 
إلى مداومة األخذ  واملقيمني 
بكل ســبل الوقاية وجتنب 
مخالطة اآلخرين واحلرص 
علــى تطبيق اســتراتيجية 
البدنــي، موصيــا  التباعــد 
الرسمية  بزيارة احلسابات 
لــوزارة الصحــة واجلهات 
الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرشادات والتوصيات 
وكل ما من شــأنه املساهمة 
في احتواء انتشار الڤيروس.
وكانــت وزارة الصحــة 
الكويتيــة أعلنــت في وقت 
سابق أمس شفاء ٦٤٩ إصابة 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلغ مجمــوع عدد حاالت 

الشفاء من املرض ٤٤٦١٠.

شفاء ٦٤٩ مصاباً بالڤيروس.. وتسجيل ٤ وفيات

وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيث تســجيل اإلصابة 
بالڤيروس، ذكر أنها جاءت 
بواقــع ٤٦ بصباح الســالم 
و٤٠ في سعد العبداهللا و٤٠ 
بالصليبية السكنية و٣٦ في 
الصباحية و٣٢ في العيون 

و٢٨ بالفردوس.
وعن آخر املستجدات في 
العناية املركزة، لفت إلى أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 

«الصحة» تبدأ العمل بنظام العيادات املرئية وفرز املرضى
حنان عبد املعبود

بــدأت وزارة الصحة بتشــغيل 
املرحلة الثانية من خطة العودة في 
املستشفيات العامة والتخصصية 
بنسبة تصل الى ٥٠٪، والعيادات 
املســائية وفق ضوابط وشــروط 
محــددة، حيث مت التشــغيل على 
أســس وضوابط ومعايير تتعلق 
بتصنيــف احلــاالت على حســب 
األولوية وتطبيق اشتراطات منع 
العدوى وتفعيــل خدمة العيادات 

االفتراضية.
وجــاء ذلك بدءا مــن يوم امس 
االحــد بعد االنتهاء مــن العمل في 

مرافق «الصحة» بنسبة ٣٠٪ خالل 
املرحلة األولى، وبدأت في املرحلة 
الثانيــة بنســبة تصــل الــى ٥٠٪ 
وتشــتمل على العيادات املسائية 
ولكن ضمن معايير محددة، حيث 
اشــترطت العمــل بنظــام الفــرز 
«الترياج» بحيث يتم فرز املرضى 
عند طلب املوعد حســب حاجتهم 
للعرض على الطبيب، والتواصل 
عن بعــد مع املستشــفى أو املركز 
التخصصي حيث يتم حجز املوعد 
عبر الهاتف، وفي حال إلغاء املوعد 
يتم طلب آخر، كما يكون احلضور 
حسب املوعد احملدد وارتداء الكمام 
واذا استدعى األمر حضور مرافق 

يكون واحدا فقط.
ويعد تطبيق العيادات االفتراضية 
التي مت االســتعداد لهــا منذ بداية 
اجلائحة طفرة طبية، حيث ساهمت 
في تقليل االزدحام وهي عيادة مرئية 
بني الطبيب واملريض وفيها يكون 
املريض مبنزله ما يساعد األطباء في 
احلفاظ على صحة املرضى خاصة 
أصحاب اخلطــورة العالية، حيث 
مت تخصيص فريق عمل يضم كل 
التخصصات الطبية يقوم على مدار 
الساعة مبتابعة تشغيل العيادات 
بطريقة آمنة تضمن االســتمرارية 
في تقدمي اخلدمات وسالمة املرضى 

واألطباء.

م طالل اجلري منطقة األحمدي الصحية ُتكرِّ
قام مدير منطقة األحمدي الصحية د.أحمد الشطي 
بتكــرمي رئيس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
ملجموعة اجلري القابضة طالل خليفة اجلري، ملساهماته 
في مكافحة ڤيروس كورونا املســتجد «كوفيد- ١٩» 
وذلك من خالل تقدميه مدارس مجموعة اجلري القابضة 
لتكون حتت تصــرف احلكومة ووزارة الصحة على 

وجه اخلصوص.
وبهذه املناســبة، عبر طالل اجلري عن استعداده 
للمســاهمة في كل ما شــأنه دعم بلدنــا احلبيب في 
مواجهة كل التحديات، الفتا إلى استمراره في التنسيق 
مع وزارة الصحــة بخصوص مواجهة هذه اجلائحة 

د.أحمد الشطي يكرم طالل اجلريحتى اخلروج منها بأمان بإذن اهللا.

مباحثات لتعزيز 
التعاون الصحي

بني الكويت وفرنسا
حنان عبداملعبود

وزاره  وكيــل  اســتقبل 
الصحة د.مصطفى رضا بديوان 
عام الــوزارة القائم باالعمال 
في ســفارة فرنســا بالكويت 
اليزابيث باربييه، ومت خالل 
اللقاء التباحث حول اخلطط 
والبرامج والرؤى املستقبلية 
لتعزيز العالقات الصحية بني 
البلدين الصديقني، كما تطرقت 
املباحثات الى خطط وبرامج 
تدريب االطباء ومقدمي الرعاية 
الصحيــة وتبــادل اخلبرات 
والبروتوكوالت وسياســات 
املبــادرات  العمــل وتنفيــذ 
املشتركة ذات الصلة بخطط 
وبرامج التنمية وتعزيز البنية 
األساسية للتعامل مع الطوارئ، 
املناقشــات  الــى  باالضافــة 
التدريبيــة  البرامــج  حــول 
والتعليمية وبعثات االطباء 
الكويتيــني عــن طريق معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية 
للجامعــات واملستشــفيات 

الفرنسية.
ومن جانبهــا، قالت مدير 
ادارة العالقات الصحية الدولية 
د.رحاب الوطيان ان اللقاء عقد 
ضمن خطــط وبرامج تعزيز 
الدولــي وحــرص  التعــاون 
اجلانبان على حتقيق املزيد من 
االجنازات بالبرامج املشتركة.


