
الصحة: ارتفاع حاالت الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 121 وخروجهم من مستشفى 

العزاللصحة: ارتفاع ددد الحاالت التي تحولت نتيجة تحاليهها من إيجابية إلى سهبية لفيروس 

كورونا إلى 161 حالةالصحة: تسجيل 04 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 6 

وفياتأدهنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، دن ارتفاع ددد الحاالت التي تحولت نتائج 

وكشف .تحاليهها معمهيًا من إيجابية إلى سهبية لفيروس كورونا )كوفيد-11( إلى 161 حالة

الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون اإلدالم والمتحدث الرسمي 

لهوزارة، دن خروج 5 حاالت لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، 

وذلك بعد تهقيهم الرداية الطبية الالزمة وتمام شفائهم وفقًا إلرشادات منظمة الصحة العالمية، 

ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي 

وأوضح أنه تم تسجيل 04 حالة جديدة ثبتت .تحولت نتائجها معمهيًا من إيجابية إلى سهبية

إيجابية تحاليهها معمهيًا لهفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و91 مصريًا، وهم 

من المخالطين لهحاالت اإليجابية التي تم اكتشافها واإلدالن دنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات 

الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا إلرشادات منظمة الصحة العالمية، الفتا إلى وفاة 

6 حاالت بينهم رجل إيطالي يبهغ من العمر 39 داًما، و 5 مصريين تتراوح أدمارهم بين 

وقال "مجاهد" إن جميع .53 داًما و37 داًما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد

الحاالت المسجل إيجابيتها لهفيروس بمستشفيات العزل تخضع لهرداية الطبية، وفقًا إلرشادات 

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيهه في مصر بفيروس .منظمة الصحة العالمية

كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 536 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت 

وأكد مجاهد مجدًدا ددم رصد أي حاالت مصابة أو .من مستشفى العزل، و96 حالة وفاة

مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم اإلدالن 

دنه، مشيًرا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم اإلدالن دنها فوًرا، بكل شفافية طبقًا لهوائح 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع .الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أوالً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، 

واتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية الالزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص 

الخط الساخن "145"، و"15995" لتهقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا 

 .المستجد واألمراض المعدية


