ﺗﺴﮭﯿﻼت در ﻣﻘﺮرات ﺗﺴﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﮫ
ﺳﻮاﻟﺒﺮد
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﻨﻮن در ﻣﻘﺮرات ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺳﻮاﻟﺒﺮد ﺗﺴﮭﯿﻼت ﻣﯿﺎورد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ داﯾﻤﯽ ،اﻓﺮاد ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺴﯿﻦ
ﺷﺪه و آﻧﻌﺪه اﻓﺮادی ﮐﮫ از ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
ﺳﻮاﻟﺒﺮد آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮوﻧﺎ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﺳﻮاﻟﺒﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
داﯾﻤﯽ و ﺳﯿﺎﺣﯿﻦ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯿﮕﺮدد.
وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ و ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑﺗﯽ ،اﯾﻧﮕوﯾل ﺷﯾرﮐول ﻣﯾﮕوﯾد :اﺳﺗﺛﻧﺄت ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻧون در اﻟزاﻣﺎت آزﻣﺎﯾش ﻗﺑل از
ﻋزﯾﻣت ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﺟزاﯾر ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﺑرای ﺗﺟﺎر ﻣﺣﻠﯽ و ﺧﺎﺻﺗﺎ ً ﺻﻧﻌت
ﺳﯾﺎﺣﺗﯽ ﻣﻔﯾد اﺳت اﻣﺎ زﻣﺎن ﺑرای ﻟﻐو ﮐﺎﻣل رژﯾم آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻓرا ﻧرﺳﯾده اﺳت .ظرﻓﯾت ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ در ﺳواﻟﺑرد ﻣﺣدود
اﺳت .اﻓزاﯾش ﻋﻔوﻧت و ﻏﯾﺎﺑت زﯾﺎد ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﭼﺎﻟش ھﺎی ﺑزرگ در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﮔردد.
ﻗﺑل از ﮐرﯾﻣس ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻋﻠت ﮔﺳﺗرش ﻧوع اوﻣﯾﮑرون وﯾروس ﮐروﻧﺎ ،ﻣﺳﺎﻓرﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﺳﻔر ﻣﯾﮑردﻧد ﻗﺑل
از ﺳﻔر ﺑﮫ اراﺋﮫ ﺗﺳت ﻣﻧﻔﯽ ﻣﮑﻠف ﺑودﻧد .اﮐﻧون اﯾن ﻓرﺻت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن داﯾﻣﯽ ﺳواﻟﺑرد ،ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اراﺋﮫ
ﮐﺎرت واﮐﺳﯾن ﮐروﻧﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً واﮐﺳﯾن ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ھم از ﺑﯾﻣﺎری ﮐووﯾد ۱۹-ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،ﻣﮑﻠف ﺑﮫ اراﺋﮫ
ﺗﺻدﯾﻖ ﻣﺗذﮐره ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻟﺑرد ﻣﯽ آﯾﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﻌد از ﻋزﯾﻣت در طول  ۲۴ﺳﺎﻋت آزﻣﺎﯾش SARS-
 CoV-2را اﻧﺟﺎم دھﻧد.
وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ و اﻣﻧﯾت ﻋﺎﻣﮫ ،اﯾﻣﯾﻠﯾﮫ ﻣﯾﮭل ،ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﻣن ﺧوﺷﺎﻟم ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮاﻟﺒﺮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺴﮭﯿﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﺷﻮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺳﻄﺢ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﺎﻣﮫ در در ﺳﻮاﻟﺒﺮد آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت در ﺳﻮاﻟﺒﺮد را اﻟﯽ اطﻼع ﺛﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﺳﺎﻋت  ،۲۳ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﻣﺎه ﻓﺑروری ﻗﺎﺑل اﻋﺗﺑﺎر اﺳت.

