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 2020لسنة  130قرار وزاري رقم 
 وزير الصحة:

 منه وتعديالته. 15مراض السارية وأحكام املادة للوقاية من األ ةواخلاص ابالحتياطات الصحي 1969لسنة  8على القانون رقم  -
 التدابري واصجراءات االحرتازية للحد من انتشار عدوى  ريوك ملوروا املستهد.وعلى قرارات جملس الوزراء املوقر بشأن بعض  -
 . 2020-2019وعلى تقارير منظمة الصحة العاملية خبصوص حاالت ملوروا املستهدة  -
 8( اىل اجلدول امللحق ابلقانون رقم    COVID-19إبضـا ة اصصـابة بفريوك ملوروا املسـتهد )    2020لسـنة    49وعلى القرار الوزاري رقم    -

 مراض السارية والوابئية.واعتبارها من األ 1969لسنة 
( و ق التدابري املقررة حظر األنشـطة    COVID-19للحد من انتشـار  ريوك ملوروا املسـتهد )    2020لسـنة    64وعلى القرار الوزاري رقم    -

 الواردة ابلقرار املشار اليه. 
 العودة للحياة الطبيعية.  ةبشأن االشرتاطات والتدابري الصحية للمرحلة الرابعة من خط 2020لسنة  127ري رقم وعلى القرار الوزا -
لغاء منع التهول املفروض يف مجيع مناطق دولة الكويت وتقييد حرملة املرور الوارد ابلقرار  إن  أبشـــــ  2020لســـــنة    129القرار الوزاري رقم    ىوعل  -

 . 2020لسنة  118الوزاري رقم 
 وبناء  على مقتطيات املصلحة العامة . -

 -قــــــــــــــرر  -
 مادة أوىل 

 ( و ق التدابري املقررة َيستمر حظر األنشطة التالية :  COVID-19للحد من انتشار  ريوك ملوروا ) 
 ن اخلاص والديوانيات اخلاصة. عراك وغريها سواء أقيمت يف مكان عام أو خاص مبا  يها السكإقامة احلفالت مبا  يها حفالت األ -1
  راد العائلة. أإقامة الوالئم وحفالت االستقبال وغريها لغري  -2
 و التهمعات يف الديوانيات العامة أو اخلاصة. أاالستقباالت  -3
 إقامة قاعات املناسبات املؤقتة. -4
 إقامة مراسم العزاء.  -5

 
 مادة اثنية 

ــرطة ال ين هددهم ومليل وزارة الداخلية بتنفي   أيُكلف   ــة  أ راد الشـ ــابقة ، واتاذ ما يلزم لعرض املخالف على جهة التحقيق املختصـ حكام املادة السـ
 املشار اليه وتعديالته . 1969لسنة  8اىل احملاملمة العاجلة لتوقيع العقوابت املقررة أبحكام القانون رقم  هلتقدمي

 
 مادة اثلثة 

 يُبلغ ه ا القرار من يلزم لتنفي ر، ويعمل به اعتبارا  من اترخيه ، وينشر ابجلريدة الرمسية. 
 
 وزير الصحة                     

 د. ابسل محود الصباج 
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