
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

   
  
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  جنيهات١٠الثمن 
 

  السنة
 الرابعة والسـتـون

  ھ١٤٤٣سنة  جمادى األولى ٣الصادر فى 
 ) م ٢٠٢١ سنة دیسمبر ٧( الموافق 

   ٤٨العـدد 
 ) أ (مكرر
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 رار رئيس جملس الوزراءق
 ٢٠٢١ لسنة ٣٤٠٠قم ر

 ئيس جملس الوزراءر

  عد االطالع على الدستور ؛ب
   بـشأن إجـراءات مواجهـة األوبئـة        ٢٠٢١ لـسنة    ١٥٢وعلى القانون رقـم     

  والجوائح الصحية ؛
  ئح الصحية ؛وبناء على ما عرضته اللجنة العليا إلدارة أزمة األوبئة والجوا

  مجلس الوزراء ؛ةوبعد موافق

  :قــــــــرر 
 )ادة األوىل ـ امل(

تخذ كل أو بعض التدابير التالية لمواجهة خطر انتشار وباء فيـروس كورونـا ؛            ت
  رة أزمـة األوبئـة    بما يحفظ الصحة والسالمة العامة ، وتتـولى اللجنـة العليـا إلدا            

ـ والجوائح الصحية إصدار القرارات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيـذ أى مـن               كتل
وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالـة تفـشى             التدابير ، 

 :وباء فيروس كورونا 

  وتنظـيم أو حظـر االحتفـاالت وغيرهـا         تنظيم االجتماعـات العامـة ،        - ١
  .من أشكال التجمعات 

افيـة ،   قافية وغيرها من األنشطة الث    ق الث تنااجر تنظيم إقامة المعارض والمه    - ٢
  .افة لروادها ققبال السينمات والمسارح ودور الثوتنظيم است

  . حقة بهالقبال األشخاص بدور العبادة واألماكن المت تنظيم اس- ٣
باتخاذ كافة التـدابير االحترازيـة واالحتياطـات الـصحية      إلزام المواطنين    - ٤

 المقررة من السلطات الصحية ، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقـى اللقاحـات     
  .الطبية ، أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة  الفحوصات ضوإجراء بع
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ـ   - ٥   ضوع إلجـراءات الحجـر الـصحى    إلزام القادمين للبالد من الخارج بالخ
  رونـا  أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى اللقاحـات المـضادة لفيـروس كو              

ـ  تى تقررها الجهات المختصة ، أو م      وفقًا لالشتراطات الصحية ال    تقبال القـادمين   نع اس
  .من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية فيها 

ـ         - ٦   مات ذات األثـر فـى تفـاقم       د حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخ
 .الحالة الوبائية 

 )ادة الثانية ـ امل(

التـدابير  جميـع    عام من تاريخ العمل به ، مع خـضوع           ةسرى هذا القرار لمد   ي
  .الواردة به للمتابعة لتقدير الموقف 

  )لثالثةاادة ـ امل(

  .لتالى لتاريخ نشره  من اليوم ا الجريدة الرسمية ، ويعمل به فىنشر هذا القراري
  ھ١٤٤٣ سنة  جمادى األولى٣ فى جلس الوزراءمصدر برئاسة 

   ) .م٢٠٢١ سنة یسمبرد ٧الموافق (           

  اءرزرئيس مجلس الو
  مصطفى كمال مدبوىل/ كتور د
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  رئيس مجلس اإلدارة

 
  ٢٠٢١ لسنة ٦٥رقم اإليداع بدار الكتب 
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