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إغالق الصالونات واألندية الصحية.. ومنع دخول غير الكويتيني ملدة أسبوعني

الــوزراء  عقــد مجلــس 
اجتماعــه االســتثنائي بعد 
ظهر امس في قصر السيف 
برئاسة سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء، 
واســتمع املجلس إلى شرح 
قدمه وزير الصحة والوكيل 
املســاعد لشــؤون الصحــة 
العامة حول آخــر تطورات 
العاملــي  الوبائــي  الوضــع 
خاصة مع االنتشار املتسارع 
للسالالت اجلديدة من ڤيروس 
«كوفيد ـ ١٩»، وتزايد أعداد 
املصابــني وارتفــاع حاالت 
الوفاة في العالم واتخاذ كثير 
من الدول إلجراءات وقائية 

احترازية قاسية.
كمــا عرض على املجلس 
اإلجراءات االحترازية الوقائية 
الواجب تطبيقها للسيطرة 
على الوضع الوبائي باإلضافة 
إلى اجلهود املبذولة من قبل 
وزارة الصحة لالستمرار في 
تنفيذ خطة التطعيم حسب 
مراحلهــا وفئاتهــا خاصــة 
بعد وصــول اللقاح اجلديد 
«أكسفورد» املضاد للڤيروس 
واملرخص من قبل منظمات 

الصحة العاملية.
كمــا أحيط املجلس علما 

الدولة للشؤون االقتصادية 
املدلــج مجلــس  فيصــل 
الوزراء علما بقرار مجلس 
ادارة الصنــدوق الوطنــي 
لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بشأن 
تأجيل االقساط املستحقة 
علــى اصحــاب املشــاريع 
واملتوســطة،  الصغيــرة 
وذلك ملــدة ســنة تبدأ من 
تاريخ انتهاء مدة التأجيل 
الثاني، على ان يتم دراسة 
هذا القرار عند انتهاء الستة 
اشــهر االولى وذلك للنظر 
فــي امكانية اســتمراره او 
توقيفــه وفــق املقتضيات 

واالشــتراطات الصحيــة 
التهاون  الوقائيــة وعــدم 
بها للوصــول الى االهداف 
املنشــودة ملا فيه مصلحة 
الفــرد واملجتمــع والعمل 
كفريــق واحد ملواجهة هذا 
الوباء والقضاء عليه بإذن 
اهللا تعالى، مؤكدا ان االلتزام 
بهذه التعليمات واإلرشادات 
الصحية، وحتمل املسؤولية 
املجتمعية، واملبادرة في أخذ 
اللقاح املضاد للڤيروس هي 
العناصر الرئيسية للعودة 
الطبيعية،  اآلمنة للحيــاة 
ســائال املولــى عــز وجــل 

السالمة للجميع.

الراهنــة في  والتداعيــات 
حينهــا، وذلك حرصا على 
مساعدة مبادري الصندوق 
الوطني على تخطي العقبات 
التي يواجهونها حلني تعافي 
االزمــة االقتصاديــة جراء 
جائحة كورونا التي تعاني 
منها الكويت والعالم اجمع، 
والتي كان لها اثر سلبي على 
اغلب القطاعات االقتصادية 
وخاصــة فئــة املشــاريع 

الصغيرة واملتوسطة.
وفي هــذا الصــدد، دعا 
مجلس الــوزراء املواطنني 
التعــاون  الــى  واملقيمــني 
اجلاد واالمتثال لالرشادات 

إغالق كل األنشطة التجارية اعتباراً من ٨ مساًء حتى ٥  فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ التسوق لألغذية واملستلزمات الصحية والتموينية

م. طارق املزرم خالل املؤمتر الصحافيسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ حمد جابر العلي وأنس الصالح خالل االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء امس

بالوضــع الصحي في البالد 
الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا 
في أعداد حــاالت اإلصابات 
دخــول  حــاالت  وأعــداد 
املستشــفى ومــن يتلقــون 
العالج فــي العناية املركزة، 
موضحــا األســباب املؤدية 
الستمرار انتشار الوباء في 
الكويت خاصة بني املواطنني 
ومن أبرزها السفر للسياحة، 
االلتزام  والتجمعات، وعدم 
الصحيــة  باالشــتراطات 
واإلجــراءات الوقائيــة فــي 

األماكن اخلاصة.
مجلــس  واســتعرض 
الــوزراء توصيــات اللجنة 
الوزارية لطــوارئ كورونا، 
وقرر مجلس الــوزراء بناء 
الســلطات  قــرارات  علــى 

الصحية اآلتي:
أوال:

١ ـ إغــالق كل االنشــطة 
التجارية اعتبارا من الساعة 
٨ مســاء حتى الـ ٥ من فجر 
التالــي باســتثناء  اليــوم 
الصيدليات ومنافذ التسوق 
واملســتلزمات  لالغذيــة 

الصحية والتموينية.
٢ـ  إغالق صاالت استقبال 
املطاعم من الساعة ٨ مساء 
حتى الـ ٥ من فجر اليوم التالي 
علــى ان يكتفــى بالطلبات 

اخلارجية والتوصيل.
٣ـ  إيقاف العمل باالنشطة 
التاليــة: االنديــة الصحية ـ 
محالت العناية الشــخصية 
(الصالونات ومحالت احلالقة 

واملنتجعات الصحية).
٤ ـ وقــف كل االنشــطة 
املتعلقة باالحتفاالت وتأجير 
القاعات واخليام والتجهيزات 

الغذائية وغيرها.
٥ ـ متنــع كل التجمعات 
مبا فيها جتمعات االحتفاالت 

باألعياد الوطنية.
االحتــادات  دعــوة  ـ   ٦
النشــاط  الرياضيــة لوقف 
الرياضي واملباريات الودية.

٧ـ  تكليف اجلهات املعنية 
كل فــي مجــال اختصاصــه 
بتنفيذ ما جاء بالقرار ويعمل 
بــه اعتبــارا من يــوم األحد 
املوافق ٧ اجلاري ملدة شهر 

قابلة للتمديد.
ثانيا:

 ١ ـ منــع دخــول البــالد 
لغير الكويتيني اعتبارا من 
يوم االحد املوافق ٧ اجلاري 
وملــدة أســبوعني فيمــا عدا 
أقارب الكويتيني من الدرجة 
االولى ومرافقيهم من العمالة 
املنزلية والعمالة املسجلة في 

منصة «بالسالمة».
٢ـ  يطبق احلجر املؤسسي 
لدى احد الفنادق احمللية على 
كل القادمــني الى البالد ملدة 
٧ ايام على نفقتهم اخلاصة 
من خالل التسجيل مبنصة 
«كويــت مســافر»، على ان 
تستكمل مدة احلجر املقررة 
٧ ايــام اخــرى فــي املنزل، 
ويعمل بالقــرار اعتبارا من 
يوم األحد املوافق ٢١ اجلاري 
وملدة شــهر قابلــة للتمديد، 
وتكليف اللجنة الفنية إلعادة 
تشــغيل الرحالت التجارية 
في مطــار الكويــت الدولي 
بالتنسيق مع وزارة االعالم 
لوضع القرار حيز التنفيذ.

ثالثا:

١ ـ تكليف ديوان اخلدمة 
املدنية بوضع قائمة عقوبات 
(جــزاءات) علــى مخالفــي 
االشــتراطات الصحيــة من 
اجلهــات  لــدى  املوظفــني 

احلكومية.
بنــاء علــى توجيهــات 
مجلــس  رئيــس  ســمو 
الوزراء بشأن عدم تضرر 
اصحاب املشاريع املتوسطة 
والصغيرة من تداعيات ازمة 
جائحة كورونا، أحاط وزير 
التجــارة والصناعة وزير 

وقف كل األنشطة املتعلقة باالحتفاالت وتأجير القاعات واخليام والتجهيزات الغذائية وغيرها ومنع جميع التجمعات مبا فيها جتمعات االحتفاالت باألعياد الوطنية

تطبيق احلجر املؤسسي لدى أحد الفنادق احمللية على جميع القادمني إلى البالد بدءًا من ٢١ اجلاري ملدة ٧ أيام على نفقتهم اخلاصة واستكمال احلجر ٧ أيام أخرى في املنزل

وزير الصحة للمتهاونني في اإلجراءات 
االحترازية: «اتقوا اهللا في أنفسكم ووطنكم»

أكــد وزير الصحة الشــيخ د.باســل 
الصباح ضرورة اجلدية في التعامل مع 
وبــاء كورونا املســتجد دون تهاون في 

اإلجراءات واالشتراطات الصحية.
وأضــاف الشــيخ د.باســل الصباح، 
خــالل املؤمتــر الصحافــي حــول آخــر 
مســتجدات التعامل مع ڤيروس كورونا 
بعد االجتماع االستثنائي ملجلس الوزراء: 
أقول للمتهاونــني في تطبيق اإلجراءات 
الصحية «اتقوا اهللا في أنفسكم ووطنكم».
وتابع: ان اإلجراءات الصحية التي مت 
اتخاذ قرارات بشأنها من مجلس الوزراء 
هي للحفاظ على الصحة العامة والكوادر 

واخلدمات الطبية.
وأضاف: إننا أمام منعطف تاريخي في 
التعامــل مع الوباء، والبد من اتخاذ هذه 
اإلجراءات على محمل اجلد حتى نتمكن 

من مواجهة الڤيروس ومنع انتشاره.
من جانبها، قالت وكيلة الصحة العامة 

فــي وزارة الصحة د.بثينــة املضف إنه 
مت رصــد زيادة ملحوظة فــي اإلصابات 
بڤيروس كورونا ودخول العناية املركزة.
وتابعــت ان املنحنى الوبائي يشــير 
إلى زيادة واضحة في األســابيع القليلة 
املاضية، مما دعا الى التشدد في اإلجراءات 

االحترازية.
وأوضحت د.املضف ان الكويت طبقت 
خــالل الفترة املاضية إجراءات اتســمت 
بالشــدة، وهو ما أدى الى االنخفاض في 
عدد اإلصابات ومن ثم العودة تدريجيا الى 
مظاهر احلياة الطبيعية، مستدركة بأنه 
لوحظ مؤخرا تهاون في تطبيق اإلجراءات 
عبر التجمعات والسفر غير املبرر، وهو 

ما نتج عنه زيادة أعداد اإلصابات.
ودعت د.املضف إلى العودة لاللتزام 
باإلجراءات الصحية عبر التباعد االجتماعي 
ولبس الكمام حتى نتمكن من العودة مرة 

أخرى إلى مسار احلياة الطبيعية.

تكليف ديوان اخلدمة بوضع قائمة عقوبات على مخالفي االشتراطات الصحية من املوظفني لدى اجلهات احلكومية

تأجيل األقساط املستحقة على أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ملدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء مدة التأجيل الثاني

ملشاهدة الڤيديو


